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RESUMO  

O presente artigo apresenta a gíria: um recurso lingüístico ou empobrecimento da 

língua? É um tema pouco explorado e por ser alvo de críticas, desperta curiosidades. O 

embasamento teórico do tema é resultado de uma cuidadosa pesquisa bibliográfica no campo 

da lingüística. A língua não é estática, sua mobilidade ocorre de acordo com a necessidade 

dos falantes. A variação ocorre sob as formas diacrônica, diatópica, diastrática e diamésica, ou 

através de empréstimos de outras línguas. O emprego de novos vocábulos e da gíria não é 

algo novo; esta tem sido popularizada pelos meios de comunicação e empregada até por 

falantes que resistem ao seu uso por motivo de preconceito lingüístico.  
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GÍRIA: UM RECURSO LINGUÍSTICO OU EMPOBRECIMENTO 

DA LÍNGUA? 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta “Gíria: um recurso lingüístico ou empobrecimento da 

língua?”, visa mostrar que se convive cada vez mais com a diversidade lingüística e cultura 

dos falantes, portanto, para entender melhor os processos lingüísticos, cognitivos e sociais 

implicados na construção de significados para estes, deve-se levar em consideração o avanço 

dos estudos da língua nas últimas décadas.  

A comunicação é fundamental à vida do ser humano. A linguagem humana sempre 

foi motivo de estudo e pesquisa para lingüistas e estudiosos do assunto. A diversidade dos 

fenômenos linguísticas e a evolução da língua através dos tempos têm despertado 

curiosidades e controvérsias.  

Apesar de estar presentes em todas as classes sociais e serem bastante difundidas nos 

meios de comunicação, as gírias são motivos de divergências entre lingüistas e gramáticos 

conservadores. Mesmo diante da extensão de seu uso de certa forma, discriminada, 

estigmatizada como linguagem de baixo calão.  

Analisando o emprego da gíria pelos usuários da língua portuguesa, em variadas 

situações, pretende-se contribuir para o entendimento da língua materna sem desprestigiar os 

seus dialetos de origem, levando o falante ao domínio da variante culta.  

Uma vez que o português não-padrão é a língua da classe social menos privilegiada e 

daquelas que empregam a gíria em seus discursos, a análise do seu uso é de grande relevância 

na tentativa de quebrar tabus lingüísticos.  
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Para que se perceba as divergências em torno da gíria serão apresentados alguns 

conceitos de dicionaristas, dentre os quais encontram-se aqueles que defendem o uso da gíria 

como um vocabulário novo que ganha uma nova roupagem semântica. 

A exemplo o autor diz que, 

 

“a linguagem informal caracterizada por um vocabulário rico em idiomatismo metafóricos, 
jocosos, elípticos, ágeis e mais efêmeros que os da língua tradicional; dialetos usados por 
determinado grupo social que busca se destacar através de características particulares e 
marcas linguísticas esp. em nível lexical, dialeto, jargão, linguagem de marginais que, não 
sendo exatamente compreendida por outras classes sociais, costuma funcionar com 
mecanismos de coesão tribal e como código interativo entre tais grupos [a gíria, a princípio 
linguagem de marginais extendeu-se a outros grupos sociais]; linguajar rude; calão 
linguagem própria daqueles que desempenham a mesma arte ou profissão; jargão. 
(HOUAISS, 2001, p. 1453). 

 

Houaiss pertence àquele grupo que defende o uso da língua de forma incondicional. 

Acreditam que não existe uma língua superior a outra, ou mesmo mais correta ou fácil, 

defende o uso da língua como forma de interação entre os indivíduos.  

Para Monteiro (2000, p. 16), “língua não é simplesmente um veículo para se 

transmitir informações mas é também um meio para se estabelecer e manter relacionamentos 

com outras pessoas. 

No entanto existe uma legião de escritores chamados tradicionalistas que defendem o 

uso da língua padrão como ideologia da classe dominante. Dessa forma, rotulam a gíria 

transformando conceito de cunho científico em conceitos preconceituosos e discriminatórios, 

a exemplo do conceito de gíria dado por Aurélio Buarque Ferreira (1999, p. 989). “Gíria: 

linguagem de malfeitores, malandros, etc. com a qual procuram não ser entendidos pelas 

outras pessoas; calão; linguagem que, nascida num determinado grupo social termina 

estabelecendo-se, por sua expressividade, à linguagem familiar de todas as camadas sociais”. 

Através do conceito, percebe-se que Aurélio estigmatiza a gíria de forma 

preconceituosa taxando-a de linguagem chula, o que contribui para rebaixar a auto-estima dos 

falantes da gíria. Comungam da mesma idéia Ruth Rocha, Luft, Silveira Bueno entre outros.  
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Bagno cita um artigo na Revista Veja escrito por Ivan Teixeira, dizendo que os 

gramáticos normativistas “não passam de uma inutilidade consagrada pelo poder constituído”. 

Esses gramáticos são guardiões de um seleto grupo social que possui um padrão 

econômico, político e cultural elevado. Seus membros comungam da mesma ideologia com o 

objetivo de preservar seu status sociais.  

Percebe-se no interior desse grupo, um forte espírito de coletividade entre seus 

membros, cuja finalidade é a manutenção de poder lingüístico, reforçando o sentimento de 

superioridade sobre os grupos economicamente menos privilegiados. Esse julgamento de 

valor contribui para a continuidade do controle social. O contato entre os diferentes grupos 

limita-se a uma relação profissional.  

O grupo “estabelecido” é um grupo minoritário que impõe para a sociedade a 

maneira de ela pensar e agir. Colocando-se no patamar superior, conseguem incutir nos 

indivíduos dos grupos menos privilegiado, a idéia de que estes são culturalmente inferiores, 

por isso de menor prestígio, perante os valores pregados pela sociedade.  

Com intuito de manter seu status de superioridade, o grupo “estabelecido”, utiliza-se 

da língua-padrão como meio para estigmatizar os outros grupos e dessa forma manter seu 

controle.  

Equivocam-se aqueles que pensam que por serem detentores do poder, podem 

também ter o domínio sobre a língua e controlá-la, esquecendo-se que a língua é individual e 

social.  

Para manter o status de superioridade o grupo “estabelecido” utiliza-se da língua 

como meio para estigmatizar os outros grupos mantendo controle sobre eles. Acreditando ter 

o domínio cultural, esse grupo não aceita o emprego da gíria como reflexo das mudanças que 

existem na língua.  
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“A língua falada é que é a verdadeira língua natural, a língua que cada pessoa aprende com 
sua mãe, seu pai, seu irmão, sua tribo, seus grupos sociais, etc. Ela é que é a língua viva 
em constante ebulição, em constante transformação. A língua falada é um tesouro dos 
séculos e, também muitas inovações, resultante das transformações inevitáveis que passa 
tudo o que é humano e nada mais humano do que a língua...” (BAGNO, 2001, p. 24) 
 

A gíria nada mais é do que uma das alternativas encontradas por grupos humanos 

para estabelecer comunicação criando também suas próprias regras. 
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II. VARIAÇÃO LINGÜISTICA  

 

Não existe uniformidade lingüística. Dentro do mesmo país onde se fala a mesma 

língua, percebe-se que os falantes a utilizam de formas diferentes. Esse fenômeno é 

denominado variação lingüística, que pode se apresentar sob as formas diacrônica, diatópica, 

diastrática e a diamésica.  

A variação diacrônica ocorre através do tempo em que não é necessário um longo 

intervalo, como é o caso das gírias que surgem e são incorporadas ao vocabulário por um 

determinado espaço de tempo e depois são esquecidas ou são gramaticalizadas.  

Gírias utilizadas pela geração jovem são desconhecidas pelos mais velhos ou as 

gírias utilizadas por estes, caíram em desuso e são desconhecidas pelas novas gerações.  

A lexicalização é o processo oposto à gramaticalização. A palavra “gata” 

morfologicamente é um substantivo, na década de 60 passou a ser empregada como objetivo 

na acepção carinhosa de “garota bonita”. 

Variação diatópica são as diferenças que uma mesma língua possui em diferentes 

regiões do país. A variação diatópica ocorre principalmente no léxico o que não impossibilita 

a comunicação entre os falantes das diferentes regiões brasileiras. Existem casos de variação 

diatópica em que o mesmo vocábulo tem pronúncia diferente nas várias regiões do Brasil, é o 

caso da macaxeira que é também conhecida por aimpim ou mandioca. Outros vocábulos 

possuem a mesma forma mas têm sentidos diferentes, a exemplo de “feira” que geralmente 

significa “reunião de feirantes”, já na região Norte significa “sacola em que se transporta 

gêneros”. 

Conhecendo as diversas regiões do Brasil, percebe-se as diferenças lingüísticas 

existentes entre seus falantes assim como se identifica traços peculiares de falantes da zona 

rural que a diferença da zona urbana, Monteiro (2000, p. 78) ressalta que “todavia, seja como 
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for, não resta nenhuma dúvida de que a linguagem reflete não apenas o local de origem do 

indivíduo, mas também o local onde ele mora e trabalha. 

A avaliação diatópica pode ocorrer também no campo fonológico, morfossintático 

cujo exemplo é o emprego de tu e você como pronome de segunda pessoa. Há, no Português 

brasileiro três formas de expressar a segunda pessoa: a primeira é empregar o pronome tu + 

verbo de segunda pessoa: tu és / tu vais; segunda, empregar o pronome tu + verbo de terceira 

pessoa: tu é / tu vai e a terceira com o emprego do pronome você e verbo de terceira pessoa: 

você é / você vai. Uma ou outra das duas primeiras alternativas prevalece conforme o local 

nos três estados da região Sul. Os cariocas preferem as duas últimas opções. Nas regiões 

Norte e Nordeste são encontradas as duas primeiras formas de falar.  

No caso da gíria pode-se perceber que também ocorrem expressões regionais a 

exemplo do vocábulo “cabrunco”, expressão típica de Sergipe. 

A variação dialetológica do português brasileiro ocorre devido a existência de 

diferentes graus de escolaridade das falantes. Esse fenômeno é chamado de variação 

diastrática podendo ocorrer no nível fonético – com exemplo pode-se citar a “queda” da 

nasalização da vogal inicial: incelência por excelência, Ciço por Cícero, Centimo por 

Centímetro; no nível morfológico como “na centímetro; no nível morfológico como “na 

anteposição” do advérbio de comparação a adjetivos que já são comparativos: mais mió em 

vez de melhor; na sintaxe como exemplo pode ser citado “uso dos pronomes do caso reto na 

posição do objeto: eu vi ele, a mulher xingou eu.  

Variação diafásica ocorre quando as pessoas usam a língua de forma mais formal ou 

mais informal conforme a situação do momento da fala. O repertório vocabular de um falante 

é formado em ambientes onde as pessoas interagem assumindo papéis sociais construídos 

nesse processo. “Quando usamos a linguagem para nos comunicar, também estamos 
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construindo e reforçado os papéis sociais próprios de cada domínio” (BORTONI – 

RICARDO, 2004, p. 23). 

A linguagem, sempre sofrerá variação nos domínios sociais. O comportamento 

lingüístico é adaptado à situação de comunicação em que o falante se encontra respeitado o 

conveniências sociais.  

 

A diferença entre o comportamento lingüístico privado e público é bem conhecido. As 
personalidades públicas, que sabem que devem monitorar cuidadosamente sua linguagem 
diante do grande público, compreenderam desde sempre essa realidade. Em sua vida 
privada, longe do microfones, das câmeras e das multidões, seu comportamento lingüistico 
é freqüentemente muito diferente. (BAGNO, 2001, p. 158) 

 

Em ambientes privativos, os falantes empregam a língua materna com maior 

liberdade, sem haver preocupação com as regras de dramatização da língua.  

O status socioeconômico, grau de escolarização, mercado de trabalho e rede social 

são fatores que desencadeiam a variação lingüística. As mulheres apresentam uma linguagem 

diferente das dos homens. Estes empregam palavrões e gírias mais vulgares que as 

empregadas por aquelas. As atividades profissionais dos indivíduos influenciam na formação 

do repertório sociológico esportistas e artistas empregam a gíria com mais freqüência que 

outros profissionais como médicos e advogados. 

O campo de lingüística que estuda as relações que existem entre linguagem e a 

sociedade é a sociolingüística variacionista. Por ser a língua um fenômeno de natureza social 

cabe a ele desvendar a organização da variação lingüística.  

 

Uma comunicação de fala se caracteriza não pelo fato de se constituir por pessoas que 
falam do mesmo modo, mas por indivíduos que se relacionam por meio de redes 
comunicativas diversas e que orientam seu comportamento verbal por um conjunto de 
regras. (MUSSALIM, 2006, p. 31) 

 

O ambiente social do indivíduo determina as características do seu universo 

sociolingüístico. O léxico de uma língua registra a história de uma comunidade em 
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determinada época. Segundo Dino Preti (1983, p. 60) “o estoque lexical sofre a influência das 

pressões sociais. Sob o ponto de vista moral, as palavras podem ser consideradas 

conservadoras ou vulgares.  

Existe uma ética que classifica as expressões de acordo com os valores morais 

vigentes. Isso não impede que expressões vulgares e palavrões sejam empregados por falantes 

culto. Percebe-se um preconceito moral em torno de palavras relacionadas ao sexo e práticas 

eróticas, muitas palavras desse campo semântico são consideradas proibidas ou obscenas. 

Esses vocábulos por não serem aceito socialmente, geram o tabu lingüístico.  

Uma variação que é pouco lembrada é a diamésica, que são as diferenças que 

existem entre a língua falada e a língua escrita. No texto falado, no qual não houve uma 

leitura prévia do que será dito e que não há atenção, muitas vezes o falante pode pronunciar 

uma palavra engolindo inconscientemente alguns fonemas como “né”, “ocê”. Já nos textos 

escritos existe um planejamento prévio dos passos a serem seguidos, dos vocábulos a serem 

utilizados minimizando a chance de detectar erros.  

O estudo das variações citadas e de outras que não foram contempladas nesse artigo, 

deixa claro que não existe uniformidade lingüística. Dependendo da situação da fala e do 

falante, e da interação entre estes, a língua pode sofrer modificações.  

 

“Portanto, variação existe, quer gostemos, quer não. Mas há muita gente para quem esse 
fato é um problema, essas pessoas se sensibilizam, com variação diastrática e tendem a 
achar que falar uma variedade diferente da variedade padrão é um problema sério para 
sociedade e para quem o faz, talvez um vício, talvez um crime, talvez uma manifestação de 
inferioridade. (ILARI, 2006, p. 195) 
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III. MUDANÇA LINGÜÍSTICA  

 

A língua não é estática, ela muda com o passar do tempo: não envelhece, renova-se 

constantemente. Apesar de ocorrerem mudanças, a língua mantém a função de estabelecer a 

comunicação entre falantes. Essa mudança ocorre num processo contínuo, progressivo e de 

maneira quase imperceptível para eles.  

Mudanças linguísticas são perceptíveis diante de determinadas situações como a 

leitura de textos antigos, diálogos entre pessoas de gerações e ou classes sociais diferentes. A 

língua está sujeita a variações e a mudanças. A mudança lingüística tem uma estreita relação 

com a evolução da sociedade.  

 

A mudança lingüística é inevitável como a própria mudança de tudo o que existe no 
universo. Como já dizia o filósofo grego Heráclito, quinhentos anos antes de Cristo, “panta 
rhei” – tudo flui, tudo muda e a língua não tem como (nem por quê) escapar dessa 
inevitabilidade. Gostando ou não, tudo o que se pode fazer é reconhecer esse caráter 
inevitável da mudança lingüística. (BAGNO, 2003, p. 128)   
 

Essa mudança ocorre com menor intensidade na língua escrita pois esta é sempre 

“mais conservadora”. Na língua escrita, as mudanças são menos perceptíveis. Existe, no 

português brasileiro uma infinidade de palavras que sofreram alterações na pronúncia, mas 

que conservam a mesma forma de grafia como por exemplo a palavra roubar. “A língua 

escrita não reflete todas as mudanças que ocorrem na língua falada”. (FIORIN, 2006, p. 147) 

Tudo muda na língua, os sons, a morfologia, a sintaxe, o campo semântico, léxico, 

etc. Para Faraco (2005, p. 35) “as mudanças podem ocorrer em qualquer parte da organização 

duma língua”. 

As mudanças não ocorrem num lugar específico, isto porque qualquer falante, de 

acordo com as necessidades, pode modificar, de alguma forma, a linguagem. Essa reforma 
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ocorre de modo inconsciente pelo falante. A renovação lingüística é reflexo da criatividade 

dos usuários da língua.  

Através das palavras o homem relata seus problemas, suas experiências. Quando 

ocorrem mudanças no campo das idéias, na vida social e no comportamento dos falantes, 

conseqüentemente geram mudanças no universo vocabular destes. A mudança lingüistica é 

um fato universal e seus pioneiros são falantes anônimos.  

Não há mudança sem que haja variação, a mudança da língua ocorre porque é 

influenciada por falantes de classes sociais diferentes como também de diferentes regiões.  

 

A cautela atual não nega, porém o princípio geral de que o contacti lingüístico – tanto entre 
línguas diferentes quanto entre variedades da mesma língua – pode ser importante fator 
condicionante de mudança. (FARACO, 2005, p. 69) 
 

A língua muda porque não existe língua acabada, ela vai estar sempre sofrendo 

alterações, está se renovando. Existe uma necessidade natural de mudança dos vocábulos que 

pode ser adotada por um grupo de falantes ou pode cair no esquecimento.  

Rejeitam-se as mudanças por considerá-las como fator determinante do 

empobrecimento da língua. Faraco (2005, p. 7) mostra que no fim do século XIX, o lingüista 

Otto Jespersen defendia tese oposta: “na história das línguas não há decadência, degradação, 

degeneração; o que há é progresso, um caminho de mudanças na direção de formas mais 

aperfeiçoadas”. 

Os falantes possuem uma competência comunicativa que necessariamente não está 

ligada às leis da gramática tradicional. Para que haja entendimento mútuo entre os falantes é 

necessário um padrão de linguagem comum ou se durante um diálogo surgir um vocábulo 

diferente pode haver uma quebra de expectativa.  

O autor declara que: 
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Uma gíria, numa situação de comunicação em que há pouca intimidade com nosso 
interlocutor, sentimos uma sensação de estranhamento, que a inadequação nos provoca. 
Esse mesmo uso, em situações informais ou emocionais, constitui uma linguagem tolerada 
e, no caso da gíria, por exemplo, até desejável pelos falantes. (BASTOS, 2002, p. 194) 
 

Atualmente, existe uma grande tendência para a incorporação da gíria ao léxico dos 

falantes, inclusive por aqueles que tinham maior resistência em empregá-la. A popularização 

da gíria faz com que esta já não seja mais vista como linguagem de grupos marginalizados ou 

de adolescentes revoltados, mas com uma forma de linguagem indispensável na interação 

entre os falantes.  

O usuário faz sua escolha incorporando ou não a gíria ao seu universo vocabular, vez 

que seu uso tem sido tão divulgado. Essa popularização da gíria e do palavrão deve-se aos 

meios de comunicação que os divulgam através de programas de rádio, televisão, novelas, 

revistas e Internet além de uma grande quantidade de músicas em diferentes ritmos que 

incorporam a gíria às suas letras: funk, hip-hop, samba, rock, axé, etc.  

A gíria é, portanto, resultado de mudanças constantes da língua, uma vez que o 

português não-padrão possui a oralidade e a inovação como característica. Mesmo cercado de 

padrões, o usuário da língua pode escolher a melhor maneira, dentre as variedades linguísticas 

de que dispõe, para expressar suas idéias e se comunicar.  

Não só a imprensa, mas a televisão em particular as novelas e os programas cômicos; 

o rádio é o vocabulário do disc jockys e dos locutores esportivos; a propaganda comercial 

como a exploração hábil do sentido culto a gíria de um mesmo vocábulo, a letra de músicas 

populares, a literatura popular de bancas de jornais, etc. vem mostrando o fenômeno do 

aumento do uso da gíria. (CASTILHO, 1989, p. 165). 
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IV. NEOLOGISMO E ESTRANGEIRISMOS  

 

As línguas vivas se renovam constantemente. Enquanto algumas palavras tornam-se 

obsoletas, são substituídas por outras mais modernas, criadas para atender às necessidades dos 

falantes de uma comunidade lingüística. Ieda Maria Alves (1994, p. 5) destaca que “ao 

processo de criação lexical dá-se o nome de neologia. O elemento resultante, a nova palavra, é 

denominado neologismo”. O homem é um ser essencialmente social. Nas suas relações com o 

mundo, no ato da fala, modifica o léxico de sua língua. O falante atento às mudanças 

linguísticas, as vê tão inevitáveis quanto as transformações históricas. Através da palavra, o 

homem expressa seus pensamentos. No ato de comunicação, mediante a falta de termos que 

atenda à necessidade imediata do falante para se expressar surge a criação de palavras novas. 

Devido à flexibilidade da língua portuguesa, a origem desses vocábulos surge de forma 

espontânea e criativa. 

O surgimento desse novo vocábulo está condicionado à sua aceitabilidade. Este, se 

empregado por um determinado grupo de falantes, tornar-se-á parte integrante da língua. 

Quando o neologismo é rejeitado, tende a desaparecer; quando é utilizado com freqüência 

passa pelo processo de desneologização ou seja, é inserido ao universo vocabular da língua.  

 

No entanto nem só com formas inéditas se estrutura o elenco neológico de uma língua. Em 
certas situações, confere-se uma acepção nova a uma palavra já conhecida, a qual, 
mediante processos de metaforização e metonimização, tem o seu tempo significativo 
ampliado de sorte a ser empregado, com produtividade, em outro contextos situacionais. A 
gíria é pródiga nesse fazer, dando corpo a expressões renovadas, como acontece com 
“abobrinha” (por bobagem, algo sem nexo); “animal” (para excelente, exímio, craque)... 
(AZEREDO, 2002, p. 143-144).  

 

Existem vocábulos que adquirem novas acepções perdendo seus significados de 

origem como “piranha” que antes era empregado para se referir a um tipo de peixe, passou a 



 14

ser usado como um termo pejorativo de prostituta e hoje também designa um tipo de 

prendedor de cabelos.  

Os neologismos são divulgados pela imprensa e pela literatura os quais são 

fundamentais na unificação da linguagem, tornando comum a todas as classes, palavras ou 

expressões restritos a falantes de um grupo social em pouco tempo. Dessa forma, a gíria perde 

seu caráter identificador de classe desprestigiada e é incorporada à língua.  

Na busca de expressividade os falantes criam novas gírias para facilitar a 

comunicação, no entanto, grupos de malfeitores utilizam-se de códigos lingüísticos para 

alterar os sentidos das palavras com o objetivo de dificultar a compreensão da mensagem, 

usam-na como proteção, uma espécie de código secreto que não pode ser revelado para 

sociedade. Fusaro (2001, p. 05) afirma que “essa linguagem cifrada, inicialmente 

compreendida por quem faz parte do mesmo grupo, é uma forma de defesa e preservação da 

identidade”. 

Estrangeirismo é o elemento estrangeiro que não faz parte do acervo lexical do 

idioma de um país. Itens léxicos de diferentes idiomas são empregado ao vocabulário da 

língua portuguesa. No Brasil desde o século XIX, observa-se empréstimos de vocábulos 

estrangeiros influenciados pelos imigrantes europeus e asiáticos.  

No século XX, o Brasil sofreu forte influência americana incorporando cada vez 

mais palavras inglesas ao uso comum. Como o Brasil importa tecnologia, as palavras oriundas 

dos países exportadores são consequentemente inseridas ao português brasileiro. Os 

empréstimos são frutos do contato lingüístico. O dinamismo cultural e a criatividade do povo 

inova o idioma com novidades linguísticas. É impossível a língua viva não sofrer 

transformações.  
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Muitas palavras do português brasileiro que têm sua origem em línguas estrangeiras 
chegaram ao Brasil através do Português europeu. Não poderia ter sido de outro modo, 
porque durante todo o período colonial, os contatos do Brasil passaram obrigatoriamente 
por Portugal. Entrementes, na situação de multilingüismo que caracterizou o Brasil-Colônia, 
o português teve uma convivência estreita com as línguas indígenas e africanas, e seu 
vocabulário enriqueceu-se enormemente nesse contato. (ILARI, 2006, p. 138) 
 

As variações da língua perpassam por gerações, assim, o contato entre línguas 

diferentes é fundamental para se estabelecer a heterogeneidade lingüística. As palavras 

estrangeiras podem ter curta duração como o vocábulo “rouge”, ou podem ser de tal forma 

absorvida pelos falantes que as tomam como empréstimos, a exemplo da palavra “sutiã” que 

não é mais percebida como elemento estrangeiro.  

Os empréstimos mais recentes podem ser percebidos com maior facilidade causando 

estranheza ou até rejeição àqueles que defendem a pureza da língua sem que tenham, no 

entanto, conhecimento científico suficiente para se envolver com questões inerentes a 

profissionais da lingüística. Ignorando a existência da variação lingüística o deputado Aldo 

Rebelo criou um projeto de lei 1676/99 que “dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e 

o uso da língua portuguesa”. O qual proíbe o emprego de palavras estrangeiras na língua 

falada e escrita no Brasil. Esse projeto de lei causou reações contrárias a defensores da língua 

que acreditam que não há nenhuma possibilidade de se “regulamentar a língua humana”. 
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V. CONCLUSÃO  

 

A língua está em constante processo de transformação, portanto, não está pronta. A 

mudança na língua ocorre de forma lenta e gradual, quase imperceptível. Ela surge da 

necessidade de comunicação e interação entre os falantes. A heterogeneidade da língua 

decorre da variação diacrônica, diatópica, diastrática e diamésica. Não existe mudança sem 

que tenha ocorrido a variação.  

E português do Brasil oferece diversos recursos no ato da comunicação que devem 

ser valorizados pela comunidade lingüistica, um desses recursos é a gíria que está presente no 

cotidiano das pessoas de diferentes níveis culturais, sendo assim, não pode ser vista de forma 

preconceituosa. Tem crescido o número de profissionais da linguagem que lutam para abolir 

esse tipo de preconceito. 

Pessoas que não estão abertas a mudanças linguísticas, na tentativa de manter o 

ideologia da classe dominante, criam pseudo-mecanismos de defesa da língua por 

desconhecerem que esta é um patrimônio social cujo dono é o “povo”. 
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