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RESUMO 

No estudo de diversos fenômenos linguísticos do Português Brasileiro, encontramos, comumente, uma 

forte incidência da escolarização sobre determinadas variedades da língua. Vemos, com isso, uma 

diferença notável entre a língua que é utilizada por falantes mais escolarizados contra aqueles menos 

escolarizados. Dessa forma, veiculam-se múltiplos discursos que promovem a ideia de escola 

enquanto local normatizador e homogeneizador da Língua Portuguesa, podando o que é visto pelo 

ensino de língua como errado e elegendo as formas vistas como ideais. Além disso, observamos que 

há certos procedimentos de exclusão feitos através desses discursos, acabando por apagar 

determinados grupos de fala que não se encaixam na visão padrão de língua. Desse modo, este artigo 

tenciona observar, sob o viés da Sociolinguística Variacionista, o efeito que a escola tem sobre o 

português utilizado pelos sertanejos alagoanos. Para tanto, levamos em conta os resultados de 

pesquisas sociolinguísticas feitas com base na amostra do projeto A Língua Usada no Sertão 

Alagoano (2014) sobre determinados fenômenos linguísticos, tais quais os de Feitosa (2017) e 

Rodrigues (2018), com vistas a perceber o que objetivamos. Desse modo, esse trabalho se realiza 

através de uma perspectiva bibliográfica. Com isso, dialogamos com o que é tratado por Bagno 

(2015), Foucault (1996), Lopes (2017), entre outros, por tratarem dos assuntos que por nós serão 

abordados. Após nossa análise, concluímos que, embora haja incidência da escolaridade sobre o 

Português falado nDouta região, a mesma só atua fortemente em cima de processos variacionais 

socialmente estigmatizados, como a conjugação do pronome a gente + 1PP. 

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Escolaridade. Sertão Alagoano. Procedimentos de exclusão. 

Preconceito Linguístico.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 Dos inúmeros discursos que permeiam a sociedade, um dos que mais tem ganhado 

força com o avanço da estratificação social é a ideia de que há uma língua ideal a ser falada, 

de que há uma variedade correta de língua a ser usada e de que aqueles que não fazem o uso 

dessa variedade são seres “intelectualmente inferiores”. 

 A escola, no interesse de ensinar às pessoas, desempenha papel demasiadamente 

relevante na perspectiva de ensino de língua e de normatização do falar do aluno. É no 

contexto escolar que a criança adentra falando determinada forma linguística e descobre que a 

língua por ela falada é considerada, pelo viés prescritivista, como incorreta, além de que 
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sofrerá para assimilar a variedade padrão do ensino, que está longe de representar o falar e a 

comunidade de fala do estudante. 

 A Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008) – área de estudo que se interessa por 

observar, entre outras coisas, a relação entre língua e sociedade – analisa como um dos 

principais condicionantes externos à variação o peso da escolaridade sobre a língua. Pontua-se 

que o nível de escolaridade que o aluno possui funciona como um dos principais elementos 

que podem influenciar no uso de determinada forma linguística. Com isso, diversas pesquisas 

de cunho sociolinguístico utilizam essa variável como forma de observar se o processo de 

ensino influencia em uma variação. 

 Baseado nisso, objetivamos, neste trabalho, observar o efeito que a variável 

escolaridade possui sobre o português falado na região do sertão de Alagoas. Para isso, 

usamos como corpus de análise trabalhos sociolinguísticos feitos na região a partir da amostra 

do LUSA (2014), focando apenas em dois deles: Feitosa (2017) e Rodrigues (2018). 

Justificamos o uso de apenas duas pesquisas por trabalharem com fenômenos similares (a 

primeira a troca pronominal nós/a gente, e a segunda por trabalhar com a concordância verbal 

do pronome a gente) e por terem a variável escolaridade como estatisticamente significativas 

em suas pesquisas. Juntamente a isso, neste trabalho de cunho bibliográfico, converso com os 

escritos de Bagno (2009; 2015), Foucault (1996), Lopes (2017), entre outros que auxiliam nas 

reflexões aqui propostas. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS DE EXCLUSÃO E PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

 

 

 Na sociedade como a conhecemos, observamos que há certos procedimentos de 

exclusão feitos através do discurso. Além disso, entendemos que nós, indivíduos socialmente 

convencionados, não podemos falar tudo que queremos na hora que queremos. Em todas as 

sociedades, a produção do discurso é algo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 

por certos números de procedimentos (FOUCAULT, 1996). Assim, há determinados 

procedimentos de controle nos discursos que por nós são proferidos.  

Nessa mesma perspectiva dos procedimentos de controle e exclusão do discurso, 

Foucault (1996, p. 08) nos faz uma indagação: “mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato 

de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente?”. De forma ousada, 

procurando responder Foucault, entendemos que o perigo não está nas pessoas falarem e 



compartilharem seus discursos, e sim nas falsas universalizações que podem surgir a partir 

deles. 

Uma dessas falsas universalizações criadas através do discurso é a ideia de língua 

enquanto fator homogêneo, que não varia, e de que há uma forma correta e ideal de se falar. 

Observamos a linguagem sendo utilizada frequentemente como pauta em diversos 

discursos hegemônicos. Com isso, podemos observar que a linguagem, sendo vista como via 

de controle, segue a mesma dinâmica que diversos discursos sociais, funcionando como um 

procedimento de exclusão.  

Percebemos constantemente, na configuração da linguagem, elementos que 

comprovam essa teoria. Mais restritamente observando a sociedade brasileira, em que há uma 

clara divisão social, vemos frequentemente o uso da linguagem como uma ferramenta de 

segregação. Aqueles que possuem mais privilegio social, os moradores do centro, são os que, 

geralmente, intitulam-se como detentores da norma padrão/culta. Já aqueles que não se 

encontram na parte privilegiada da sociedade, a margem, são geralmente atribuídos, através 

do discurso, como indivíduos que não sabem falar a própria língua. 

Com isso, o discurso, assim funcionando como um procedimento de exclusão, ao 

mesmo tempo em que controla, seleciona, organiza e redistribui o discurso, acaba apagando, 

por meio desses procedimentos, a possibilidade de se enxergar a língua enquanto um fator 

social e variável. Segundo Viana (2009, p. 12), 

 

a classe dominante possui o interesse em emperrar um livre desenvolvimento da 

consciência humana além de um determinado limite. Ela busca, de forma às vezes 

inintencional, impor sua ideologia, suas concepções, sua mentalidade. As demais 

classes sociais buscam resistir e as classes exploradas esboçam uma linguagem 

diferenciada. 

 

 Desse modo, observamos que a linguagem passa a ser vista, através de determinados 

discursos, como uma forma de domínio entre os conflitos que envolvem as classes sociais. A 

proliferação de discursos sobre essa perspectiva acaba por criar, de forma socialmente 

ignorada, o preconceito linguístico, despercebido pelos olhos de muitos.  

Grosso modo, o preconceito linguístico é visto como uma crença sem nenhuma 

fundamentação lógica em relação a determinada variedade de uma língua. Ou seja, um 

julgamento valorativo, consciente ou não, sobre como é feito o uso da língua por um 

indivíduo ou um determinado grupo de fala (BAGNO, 2009). Segundo Bagno (2015, p. 22), 

“pouquíssimas pessoas reconhecem a existência do preconceito linguístico, que dirá sua 

gravidade, como um sério problema social”. Com essa pouca visão relacionada ao preconceito 



linguístico, os discursos feitos em relação a ele são, juntamente ao próprio preconceito, 

socialmente invisíveis, muitas vezes ignorados. 

Bagno (2009, p. 15) também nos fala que,  

 

quando algumas pessoas, seguindo um hábito tradicional na nossa cultura, se 

queixam dos “erros” cometidos por outras no uso da língua, é comum elas 

apresentarem algumas supostas explicações para o surgimento dos tais “erros”: o 

descaso das pessoas pela própria língua, a corrupção moral da juventude, a falta de 

gosto pela leitura, a incompetência dos professores, os modismos criados pelos 

meios de comunicação e pela publicidade, a invasão das palavras estrangeiras, e por 

aí vai...  

 

Desse modo, vemos que essas acusações feitas com base em falsas universalizações 

funcionam como elementos decorrentes de certos constructos discursivos, originados através 

de um discurso maior e hegemônico, fruto do centro, de que há uma forma correta e melhor a 

ser seguida. Os sujeitos que não fazem o uso dessa forma, são os sujeitos matáveis, 

marginalizados e socialmente atingidos pelos procedimentos de exclusão. 

Nesses discursos hegemônicos que exercem determinado controle sobre a língua, 

observamos que uma instituição se sobressai em relação às outras nesse controle: a escola. A 

escola é uma instituição que busca exercer um controle sobre o indivíduo. E esse controle, 

muitas vezes, recai sobre a fala do estudante. Há um controle sobre como se fala e por quem 

se fala, nessa perspectiva, adentramos no próximo tópico. 

 

3. A ESCOLA E O ENSINO DE LÍNGUA 

  

Cabe aqui, antes de mais nada, tecermos certas considerações sobre qual a função do 

ensino de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) funcionavam, até então, como 

uma base norteadora da educação brasileira. A proposta era a de que, através deles, os 

professores pudessem guiar o ensino. Com a elaboração dos PCN, o foco do ensino de LP se 

voltou mais para o uso real da linguagem. Desse modo, a tarefa da escola iria muito mais além 

do que a prescrição de regras gramaticais e ortográficas, e sim uma pauta voltada ao uso 

efetivo da linguagem, através de práticas mais inclinadas ao letramento, ou seja, compreender 

os elementos sociais e linguísticos através da escrita e da leitura. 

No viés escolar, o aluno, ao adentrar no ensino, já sabe ao menos uma variedade 

linguística – a sua. Nitidamente, ele é capaz de se comunicar com seus colegas de classe e 

com a professora (caso não haja fatores fisiológicos ou psicológicos que o impeçam). Além 



disso, o estudante, provavelmente, é capaz de perceber que há diferentes formas de se dizer a 

mesma coisa, mesmo que para ele não haja relevância alguma em saber disso. Com essa ideia, 

um dos trabalhos da escola, seguindo o que é pautado pelos PCN, seria o de cuidar para que 

sejam evitados certos discursos que corroborem com a discriminação linguística.  

Entretanto, mesmo com essa ideia pautada pelos documentos oficiais para o ensino, 

vemos que isso não é o que corriqueiramente ocorre. Como falado na seção 2, a escola muitas 

vezes funciona como uma instituição de controle sobre a língua falada pelos estudantes. A 

escola pratica, de certa forma, uma visão equivocada de certo e errado na língua, colaborando 

para os processos de exclusão e manutenção de poder em uma sociedade. Segundo Lopes 

(2017, p. 73), 

 

nos estudos de diversos fenômenos linguísticos do português brasileiro, registram-se 

diferenças significativas entre os usos dos que frequentaram o ensino formal por 

mais tempo e os dos que têm menos escolarização. Faz parte do conhecimento 

comum que a escola promove „melhor‟ uso do português e que, por outro lado, os 

não escolarizados não sabem usar essa língua. 

 

Na estratificação social, percebemos que há uma clara distinção entre os mais ricos e 

os mais pobres. É, geralmente, o grupo social visto como socialmente desprivilegiado que 

mais sofre com o peso da escolarização sobre sua língua. Seguindo o que diz Lopes (2017, p. 

77), “a escolarização, assim, se concentra em trabalhar a variação que envolve traços 

descontínuos [...] pois sua função deve interferir na fala dos desprestigiados, fazê-los perder 

traços que são marca de baixo prestígio social, dando a contribuição da escola para isso”. 

Desse modo, observamos que há uma certa ingenuidade por parte da escola em achar que a 

tarefa de impor uma norma vista como padrão no aluno é um favor para aqueles socialmente 

desprestigiados que possuem uma fala estigmatizada.  

Entretanto, é justamente esse foco da escola sobre as variáveis socialmente 

estigmatizadas que acaba corroborando para a criação do próprio estigma sobre as variedades 

linguísticas. É o controle da escola sobre o falar dos alunos que acaba atuando como fonte 

para os discursos sobre como a língua deve ser usada e de que quem não faz esse uso é um ser 

intelectualmente desprovido. 

Portanto, percebemos que a escola, adotando a tarefa de transmitir apenas regras 

gramaticais – o que não é a sua real tarefa –, sem fazer uma reflexão sobre a língua, acaba 

agindo como um elemento que corrobora com a segregação linguística, ampliando os 

discursos de preconceito linguístico, ao invés de ampliar os discursos sobre a conscientização 

e respeito às variedades linguísticas. 



Assim, a escolarização foca em trabalhar sobre as variáveis que são vistas socialmente 

como estigmatizadas, podando do vernáculo do aluno determinadas formas linguísticas não 

padrão (como é o caso do pronome a gente mais a concordância com a 1PP), e tentando 

inserir o que é visto como padrão, corroborando com a legitimação no poder da ideologia 

dominante, a que prega a ideia de língua enquanto fator não variável de que há uma forma 

correta a ser falada.  

 

 

4. A VARIÁVEL ESCOLARIDADE SOBRE O PORTUGUÊS FALADO NO SERTÃO 

ALAGOANO 

 

 Como abordamos em nossa introdução, a Sociolinguística Variacionista (cf. LABOV, 

2008), interessada em investigar a língua e sua relação com a sociedade – além de observar a 

língua enquanto fator variável
3
–, pauta como um dos condicionantes externos mais 

significantes no processo de variação a escolaridade.  

 Uma das principais teorias que giram em torno dessa variável prega a ideia de que, 

quanto mais escolarizado o falante for, maior será a chance de ele fazer o uso da variante 

padrão (ex: nós, tu); em contraponto, quanto menos escolarizado o falante for, maior será a 

chance de ele fazer o uso da variante não padrão (ex: a gente, você).  

 Com isso, é comum que, na composição de bancos de dados para subsidiar pesquisas 

sociolinguísticas, seja usado como critério de estratificação a variável escolaridade. O Projeto 

Língua Usada no Sertão Alagoano (LUSA), criado no ano de 2014 e coordenado pela Prof.ª 

Dr.ª Elyne Vitório, usa a variável escolaridade na constituição de sua amostra. Composto por 

96 entrevistas sociolinguísticas, esse banco de dados contém quatro níveis de escolaridade, 

são eles: E0 (analfabeto/semianalfabeto); E1 (ensino fundamental); E2 (ensino médio); e E3 

(ensino superior).  A ideia para essa estratificação era a de poder observar todos os possíveis 

níveis de escolaridade na qual os falantes do sertão alagoano pudessem estar inseridos. 

 Através da amostra do LUSA, diversas pesquisas sociolinguísticas puderam ser 

realizadas sobre o português falado no sertão alagoano, utilizando como um dos vieses de 

análise a variável escolaridade. Uma dessas pesquisas é o trabalho de Feitosa (2017). 
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 Em sua pesquisa, intitulada A variação nós e a gente na posição de sujeito no sertão 

alagoano, Feitosa (2017) encontrou um maior uso em relação a variante não padrão, o a 

gente, com 646 realizações, representando 77%, contra apenas 197 realizações de nós, 

representando 23%. Com isso, os resultados encontrados pela autora afirmam que é a variante 

vista pelo ensino como não padrão que está mais difundida na comunidade de fala do sertão 

alagoano. 

 Ao analisarmos a variável escolaridade, percebemos que a teoria proposta pela 

sociolinguística acima citada não se aplica nesse fenômeno na região estudada, como vemos 

na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Realizações de nós e a gente em relação à escolaridade 

FATORES NÓS A GENTE  

 Aplic./Total Perc. Pr. Aplic./Total Perc. Pr. 

Analfabetos 45/127 35% .86 82/127 65% .14 

Ensino Fundamental 36/178 20% .45 142/178 80% .55 

Ensino Médio 57/226 25% .49 169/226 75% .51 

Ensino Superior 59/312 19% .34 253/312 81% .66 

Fonte: Feitosa (2017) 

 

 Como podemos observar nos resultados encontrados por Feitosa (2017), são os mais 

escolarizados, os falantes da E3, que estão fazendo um maior uso do pronome não padrão, o a 

gente, com 81% de realizações, contra apenas 19% para o pronome nós. Já os que estão 

fazendo um maior uso do pronome visto como padrão pelo ensino, o nós, são aqueles que se 

encontram na E0, os analfabetos, com um percentual de 35%, mais ainda prevalecendo uma 

maior incidência para o pronome não padrão, com 65%. 

 Neste sentido, podemos apontar que, em relação a esse fenômeno no sertão alagoano, 

o fator escolaridade pontua a ideia de que as pessoas que fazem um maior uso do pronome 

visto como não padrão pelo ensino brasileiro são as pessoas com um maior nível de 

escolaridade, os que têm o ensino superior completo. Além da ideia de que a E0 desfavorece o 

uso do pronome a gente, tendo em vista seu peso relativo de 0.14.  

Assim, os dados em relação a variação nós e a gente nas funções de sujeito no sertão 

alagoano apontam que não houve uma forte incidência da escola sobre a variante não padrão, 

tendo em vista que, nesse estudo, quanto mais escolarizado o falante, mais ele fez uso do 

pronome a gente. 



As principais hipóteses para explicar esses resultados estão relacionadas, como dito 

por Feitosa (2017, p. 57), 

 

ao contato linguístico que as pessoas de nível superior mantêm com outras 

comunidades de fala, tanto pelo contato com outras pessoas pelo meio digital, como 

também é normal que pessoas com este perfil viagem mais para outras regiões. 

Outra hipótese também que pode explicar esse resultado é de que a variante a gente 

parece não ser estigmatizada pelos falantes, por isso as pessoas de nível superior não 

tendem a se monitorar quanto ao uso do a gente. 

  

Assim, cremos que, com isso, por o a gente não ser socialmente estigmatizado, não ser 

alvo de preconceito linguístico na fala, as pessoas façam um uso indiscriminado do mesmo. 

Ocorrendo, desse modo, que as pessoas mais escolarizadas não achem que estão falando uma 

forma vista como “errada”. 

Isso pode não se aplicar à concordância verbal. Segundo Lopes (2017, p.79), “a 

concordância verbal é um assunto trabalhado e cobrado em todas as séries da educação básica. 

A ausência de concordância é um traço descontínuo, muito estigmatizado”. Nesse sentido, a 

incidência da escola é mais forte quando se percebe que há uma ocorrência da não marcação 

de concordância. 

Rodrigues (2018), em seu estudo sobre a concordância verbal do pronome a gente no 

sertão alagoano, constatou que, embora há o processo de variação em relação a essa 

concordância, os índices de realização do a gente + primeira pessoa do plural (1PP) (ex: a 

gente fizemos) estão na margem do que se pode considerar como semicategórico (no limite de 

haver uma variação), sendo 5%, contra os demais 95% de realizações do a gente + terceira 

pessoa do singular (3PS) (ex: a gente fez). 

Em sua análise, a autora constatou que é a variável escolaridade que mais influencia 

na ocorrência do a gente + 1PP. 

 

Tabela 2: Realização de a gente + 1PP na variável escolaridade 

Fatores Aplic. / Total Percentual Peso relativo 

E0 2 / 76 3% .21 

E1 10 / 145 7% .52 

E2 15 / 173 8% .70 

E3 7 / 254 3% .43 

Fonte: Rodrigues (2018) 

 



 Como vemos nos dados acima, os níveis de escolaridade que maior alçam o processo 

de variação são as escolaridades 1 e 2 (ensino fundamental e médio), pondo em evidência que, 

os falantes que estão inseridos nos níveis intermediários de ensino são os que mais fazem uso 

da variante socialmente desprestigiada (a gente vamos). Deve-se levar em conta que o maior 

índice de ocorrência se deu através da E2, ou seja, os falantes do ensino médio, escolaridade 

bem avançada no processo de escolarização, estão fazendo o maior uso da variante não padrão 

de ensino. 

 Além disso, o menor peso relativo por escolaridade ocorreu na E0, desse modo, 

percebemos que, mesmo sem o peso da escola sobre a língua, os falantes analfabetos estão 

fazendo um maior uso da forma adotada como padrão. 

 Para justificar tais acontecimentos, Rodrigues (2018, p. 51) considerou que, 

 

diante desse resultado, é possível intuir que, por vislumbrarem uma noção de língua 

“certa” e “errada”, difundida socialmente e sem embasamento linguístico, os 

falantes de E0 procuram se aproximar o máximo possível da variante formal, nesse 

caso a gente + 3PS, numa espécie de imitação das falas de prestígio, mesmo 

utilizando algumas marcas de oralidade desprivilegiadas. Em E1 e E2, o aumento da 

concordância informal [...] pode estar associado a um fator estilístico, visto que, 

nesse nível da educação básica, que geralmente acontece na adolescência, os jovens 

adquirem padrões linguísticos diferenciados, é a fase da “rebeldia” quando os 

adolescentes procuram formas que fujam aos padrões convencionados, esse fator 

pode ser uma explicação possível ao pequeno aumento constatado. 

 

 Com isso, observamos que, mesmo com a concordância verbal sendo um assunto 

muito trabalhado pela educação básica nacional, os resultados evidenciados na Tabela 2 

apontam que os falantes com um nível de escolaridade elevado (E2) ainda estão fazendo o uso 

da variante não padrão.  

 Entretanto, podemos ver que os baixos resultados encontrados pela autora em relação 

à concordância a gente + 1PP devam ser realmente influenciados pela escola, tendo em vista 

um maior índice de realização da forma padrão a gente + 3PP. Assim, no processo de poda 

sobre as variantes socialmente desprestigiadas, a escola está fazendo o seu trabalho. 

 Mesmo assim, podemos considerar que, embora os índices de realização para o a 

gente + 1PP sejam bastante baixos, os resultados em relação a variável escolarização afirmam 

que, no foco do ensino sobre as marcas de desprestígio na fala do aluno, ainda há a realização 

dessas formas linguisticamente estigmatizadas, mostrando uma resistência do falante frente ao 

domínio da norma padrão e a ação da escola. 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Entendemos que a ação da escola sobre determinadas formas linguísticas está 

efetivamente ligada ao peso social que determinado fator de variação possui. No primeiro 

fenômeno analisado, como pudemos observar, não há avaliações sociais negativas feitas sobre 

o uso de nós/a gente na função de sujeito, desse modo, a escola não incide com forte peso 

sobre essas formas linguísticas, ocorrendo, assim, a prevalência da variante vista como não 

padrão pelo ensino. 

 Já no segundo fenômeno estudado, sendo a falta de concordância verbal um fenômeno 

bastante estigmatizado socialmente e alvo de preconceito linguístico, a escola tem uma maior 

incidência no ato de implementar no aluno a variante vista como padrão pelo ensino, gerando, 

dessa forma, um baixo índice de realização para a variante não padrão. 

 Dessa forma, com as ferramentas de exclusão que circulam no discurso escolar sobre a 

ideia de língua enquanto uma unidade cheia de certos e errados, percebemos que a sua maior 

incidência se realizará nas formas não padrão quando as mesmas apresentarem um alto nível 

de desprestígio social, como é o caso da não concordância verbal. Assim, citando Lopes 

(2017, p. 81) em seu diálogo com Bourdieu (2008[1996]), “o que determina, pois, os 

conteúdos a serem trabalhados é o valor das variantes apresentadas pelos alunos no mercado 

linguístico”. Desse modo, o efeito da escolarização no português falado no sertão alagoano 

está mais relacionado ao desprestígio que as formas não padrão sofrem socialmente, do que 

realmente apenas o ensino das formas padrão. 
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