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N o texto em destaque no
quadro da página ao
lado, um jovem apresen-

ta a seus colegas o professor An-
tenor Nascentes, um importante
estudioso da língua portuguesa,
autor, entre outras obras, de
um dicionário etimológico do
português. O rapaz utiliza-se da
linguagem dos jovens da década
de 60. Alguns termos ainda estão
em uso, enquanto outros desa-
pareceram. Vejamos o sentido de
alguns deles: bulufas = "nada";
cara tão crânio = "pessoa in-
teligente"; mumunhas = "ha-
bilidades"; cabrero (variante
de cabreiro) = "desconfiado";
crocodilagem = "traição"; entrar
pelo cano = "sair-se mal"; cha-
pa = "amigo"; botar banca =
"vangloriar-se"; lenha = "coisa
difícil"; mandar brasa = "agir
com disposição firme".

Uma característica de todas as
línguas do mundo é que elas não
são uniformes, não são homo-
gêneas, não são unas. Todas elas
apresentam variantes, isto é, não
são faladas da mesma maneira
nos diversos lugares, nos distintos
grupos sociais, nas diferentes épo-
cas, nas diversas situações. Muitos
podem pensar que o fenômeno da
variação ocorre apenas no Brasil e
que isso deriva do fato de os brasilei-
ros não amarem sua língua, serem
desleixados com ela, não a conhe-
cerem bem. Esse ponto de vista não
passa de preconceito. A variação é
inerente ao fenômeno lingüístico.
Todas as línguas têm variedades,
até mesmo os idiomas antigos.
O português e as demais línguas
românicas (francês, italiano, espa-
nhol, romeno, catalão, dalmático,
sardo, rético, franco-provençal e
provençal) provêm do latim vulgar

(popular), uma variedade bem
distinta do latim culto.

A variação ocorre porque a socie-
dade não é uniforme; ao contrário, ê
dividida em grupos: há os que habi-
tam uma região ou outra; há os mais
velhos e os mais jovens; há os que
pertencem a este ou aquele grupo
social; há os que têm esta ou aquela
profissão e assim por diante.

Percebemos, com muita facili-
dade, o fenômeno da variação na
pronúncia e no vocabulário. No en-
tanto, ele ocorre em todos os planos
da linguagem:

a) no plano fônico: t e d se-
guidos de i soam como tch e dj
em quase todo o país e como t e
d em certas regiões, sobretudo
as de imigração italiana; em
algumas camadas sociais, voca-
liza-se o lh: muié, cuié, teia (por
telha) e há uma tendência para a
mudança do lugar do r na sílaba:



riedade
É QUE OS DIFERENTES FATORES SE CRUZAM

percisa, pregunta, percura,
cardeneta, largato.

b) no plano morfológico: usa-se,
em determinados segmentos, a pri-
meira pessoa do plural do presente
do subjuntivo, sem o s final, pela
forma correspondente do indicativo:
estudemo, escutemo, andemo.

c) no plano sintático: em algu-
mas regiões do país, usam-se formas
próprias da sintaxe do italiano, como
somos em seis oupasso da sua casa
mais tarde; em certos segmentos
sociais, não se faz a concordância
verbal e a nominal (Os menino joga
bola aí nos campinbó).

d) no plano lexical: em Portu-
gal, usam-se autocarro, berma,
boléia e comboio para designar o
que denominamos, no Brasil, ôni-
bus, acostamento, carona e trem;
rondo pertence a um nível de língua
bastante elevado, enquanto orva-
Ihado é palavra da língua comum;

em certas regiões, utiliza-se o termo
alcatifado poracarpetado.

A língua varia, em todos os seus
componentes, de região para região
(variação, espacial, regional ou dia-
tópica), de grupo social para grupo
social (variação social ou diastráti-
ca), de uma época para outra (varia-
ção temporal ou diacrônica), de uma
situação de comunicação para outra
(variação situacional ou diafásica). O
que torna mais complexo o fenômeno
da variação é que esses diferentes
fatores se entrecruzam. Assim, por
exemplo, temos um falar carioca que
se distingue de um baiano. Dentro
de cada um desses falares regionais,
temos uma variedade popular e uma
culta. Cada uma delas apresenta uma
variedade formal e uma informal e
assim por diante.
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