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Sotaques brasileiros 
 

Você sabe o que é sotaque? Bom, se você não sabe a definição exata da palavra, 
certamente seus ouvidos já experimentaram a sensação de ouvir um jeito de falar diferente. 
Chamamos de sotaque o tom, inflexão ou pronúncia particular de cada indivíduo ou de cada 
região. 

Se você já teve a oportunidade de viajar para diferentes regiões do país, sabe bem do 
que estamos falando. Aliás, nem é preciso sair de casa para perceber as variações de sotaque na 
língua portuguesa, já que esse jeito de falar particular pode ser percebido através de veículos 
como a televisão e o rádio, nos quais a oralidade é a modalidade vigente. Cada estado brasileiro 
apresenta peculiaridades na fala, pois apesar de compartilharmos o mesmo idioma, seria quase 
impossível que um país tão grande apresentasse uma uniformidade na fala. 

Os diferentes sotaques encontrados no Brasil podem ser explicados sob o ponto de vista 
histórico. Sabemos que nosso país foi colonizado por diferentes povos e em diferentes 
momentos de nossa história. Enquanto na região Sul houve uma imigração maciça de italianos, 
alemães e outros povos oriundos do leste europeu, no Pernambuco, por exemplo, a influência 
veio dos holandeses dos tempos de Maurício de Nassau. No Rio Grande do Sul, a formação do 
sotaque é ainda mais curiosa, pois além dos italianos e alemães, há a influência do espanhol 
falado nos países que fazem fronteira com o estado. No Rio de Janeiro, que foi sede da corte 
portuguesa entre 1808 e 1821, a influência do sotaque português pode ser percebida através 
do jeito de pronunciar o “S” bem chiado. No Norte, em virtude do distanciamento geográfico, a 
região ficou menos exposta à influência estrangeira, o que manteve o sotaque encontrado na 
região mais próximo à prosódia das línguas indígenas. 

Vale lembrar que os primeiros contatos linguísticos do português falado no Brasil (a 
distinção é importante em razão da diferença entre o português falado aqui e o português falado 
em Portugal) foram com as línguas indígenas e as línguas africanas. Posteriormente, a partir do 
século 19, os imigrantes de outras partes do mundo contribuíram para o nosso conjunto de 
sotaques. É importante ressaltar que cada lugar tem sua maneira de pronunciar as palavras e 
sua própria prosódia, portanto, não existe sotaque melhor ou mais correto que o outro, essa é 
uma visão preconceituosa que diminui a singularidade de nossa cultura. Nossos sotaques fazem 
parte de nosso patrimônio cultural e são um elemento importante para a formação da 
identidade do povo brasileiro. 

 
A língua em movimento 
 
A variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser 

compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um 
único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não 
é um sistema fechado e imutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances. O português 
que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no Sul do país. Claro 
que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo com 
a comunidade na qual se manifesta. 

 
As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação, 

então é compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com suas necessidades 



comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações, e não como 
erros. Quando tratamos as variações como erro, incorremos no preconceito linguístico que 
associa, erroneamente, a língua ao status. O português falado em algumas cidades do interior 
do estado de São Paulo, por exemplo, pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto ou 
inculto, mas, na verdade, essas diferenças enriquecem esse patrimônio cultural que é a nossa 
língua portuguesa. Leia a letra da música “Samba do Arnesto”, de Adoniran Barbosa, e observe 
como a variação linguística pode ocorrer: 

Samba do Arnesto 
 
O Arnesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás 
Nós fumos não encontremos ninguém 
Nós voltermos com uma baita de uma reiva 
Da outra vez nós num vai mais 
Nós não semos tatu! 
No outro dia encontremo com o Arnesto 
Que pediu desculpas mais nós não aceitemos 
Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa 
Mas você devia ter ponhado um recado na porta 
Um recado assim ói: "Ói, turma, num deu pra esperá 
Aduvido que isso, num faz mar, num tem importância, 
Assinado em cruz porque não sei escrever. 
 
 
Há, na letra da música, um exemplo interessante sobre a variação linguística. É 

importante ressaltar que o código escrito, ou seja, a língua sistematizada e convencionalizada 
na gramática, não deve sofrer grandes alterações, devendo ser preservado. Já imaginou se cada 
um de nós decidisse escrever como falamos? Um novo idioma seria inventado, aboliríamos a 
gramática e todo o sistema linguístico determinado pelas regras cairia por terra. Contudo, o que 
o compositor Adoniran Barbosa fez pode ser chamado de licença poética, pois ele transportou 
para a modalidade escrita a variação linguística presente na modalidade oral. 

 
As variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma sociedade complexa, na 

qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação 
formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a norma culta da língua. Podemos 
observar também que a língua varia de acordo com suas situações de uso, pois um mesmo grupo 
social pode se comunicar de maneira diferente, de acordo com a necessidade de adequação 
linguística. Prova disso é que você não vai se comportar em uma entrevista de emprego da 
mesma maneira com a qual você conversa com seus amigos em uma situação informal, não é 
mesmo? 
 



A tirinha Calvin e Haroldo, do quadrinista Bill Watterson, mostra-nos um exemplo bem 
divertido sobre a importância da adequação linguística. Já pensou se precisássemos utilizar uma 
linguagem tão rebuscada e cheia de arcaísmos nas mais corriqueiras situações de nosso 
cotidiano? Certamente perderíamos a espontaneidade da fala, sem contar que a dinamicidade 
da comunicação seria prejudicada. Podemos elencar também nos tipos de variação linguística 
os falares específicos para grupos específicos: os médicos apropriam-se de um vocabulário 
próprio de sua profissão quando estão exercendo o ofício, mas essas marcas podem aparecer 
em outros tipos de interações verbais. O mesmo acontece com os profissionais de informática, 
policiais, engenheiros etc. 

 
Portanto, apesar de algumas variações linguísticas não apresentarem o mesmo prestígio 

social no Brasil, não devemos fazer da língua um mecanismo de segregação cultural, 
corroborando com a ideia da teoria do preconceito linguístico, ao julgarmos determinada 
manifestação linguística superior a outra, sobretudo superior às manifestações linguísticas de 
classes sociais ou regiões menos favorecidas. 

 
Variações linguísticas e o preconceito linguístico 
 
“(...) Eu canto em português errado 

Acho que o imperfeito não participa do passado 

Troco as pessoas 

Troco os pronomes (…)” 

 

(Meninos e Meninas – Legião Urbana) 

 

A afirmação de Renato Russo na letra da canção Meninos e Meninas é o pontapé para 
uma interessante investigação linguística: afinal, é possível cantar ou falar em “português 
errado”? 

 
Quantas vezes ouvimos de pessoas próximas frases do tipo “eu não sei português”, “eu 

não gosto de português”, “eu falo errado”, “fulano fala tudo errado”, “eu já falo português, por 
quê preciso estudar isso?”, entre outras afirmações e questionamentos que fazem com que 
nossa língua se pareça com um mistério insondável? É possível que você, falante da língua 
portuguesa, possa não saber nada sobre seu próprio idioma? Ou saber tudo a ponto de não 
precisar adentrar nas minúcias gramaticais? Pois bem, quando o poeta gritou para o mundo que 
“canta em português errado”, na verdade ele sabia que, às vezes, “falar errado” deixa o idioma 
mais, digamos assim, palatável. 

 
Por exemplo, segundo a gramática, o verbo namorar é transitivo direto, ou seja, ele não 

aceita preposição. Mas atire a primeira pedra quem nunca disse que “namora com alguém”, não 



é mesmo? Outro exemplo: você diz “eu te amo” ou “amo-te”? A primeira opção é uma 
preferência nacional, a menos que você seja um linguista fanático por gramatiquices que não 
suporta variações na modalidade oral. Essas questões nos fazem refletir sobre as variações 
linguísticas, que são, e devem ser, admitidas na fala. Dizer que alguém fala o português melhor 
ou pior do que alguém só reforça a combatida ideia do preconceito linguístico, tão presente em 
nossa cultura. 

 

A gramática é um compêndio de regras importantes para a manutenção do idioma. 
Imagine se não tivéssemos um manual ao qual pudéssemos consultar na ocorrência de uma 
dúvida? Imagine se as regras não existissem e, por esse motivo, cada falante resolvesse 
estabelecer suas próprias normas? Viveríamos em uma verdadeira “torre de Babel”, e nossa 
língua portuguesa estaria fadada ao esquecimento. Quando falamos em preconceito linguístico, 
não estamos propondo que os falantes rasguem a gramática, mas sim que considerem as duas 
modalidades do idioma: oral e escrita, assim como a existência de uma língua culta e de uma 
língua coloquial. Dizer que alguém “fala errado” desconsidera diversos fatores extralinguísticos, 
como as variações existentes em cada comunidade, cada região, cada contexto cultural. 

 
Renato Russo cantava em “português errado” porque ele sabia que algumas escolhas 

linguísticas tornam o idioma mais expressivo, já que usar a gramática normativa parece deixar a 
fala um tanto “sem graça”. Estamos falando de uma licença poética, permitida na linguagem 
literária, portanto, quando a necessidade pedir que você escreva um texto não literário, prefira 
a norma- padrão culta, pois, na escrita, o que vale é o respeito às regras gramaticais. Quanto à 
fala, nada de ficar apontando os “erros” dos outros falantes, lembre-se de que existem outros 
contextos culturais diferentes do seu. O uso é o que torna a língua viva. Tomemos como exemplo 
o fragmento do poema de Manuel Bandeira: 

 
 

[...] A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 



Ao passo que nós 
O que fazemos 
É macaquear 
A sintaxe lusíada [...]" . 
 
(Evocação do Recife – Manuel Bandeira) 
 
Funções da linguagem 
 
Nas diversas situações comunicativas, a linguagem assume funções diferentes, que 

dependem das intenções do emissor e do contexto da interação linguística. 

 

Estamos imersos em meio a um cotidiano estritamente social, no qual nos interagimos 
com nossos semelhantes por meio da linguagem. Ela permite-nos revelar nossos sentimentos, 
expressar nossas opiniões, trocar informações no intuito de ampliar nossa visão de mundo, 
dentre outros benefícios. 

 
A cada mensagem que enviamos ou recebemos, seja ela de natureza verbal ou não 

verbal, estamos compartilhando com um discurso que se pauta por finalidades distintas, ou seja, 
entreter, informar, persuadir, emocionar, instruir, aconselhar, entre outros propósitos. 

 
O objetivo de qualquer ato comunicativo está vinculado à intenção de quem o envia, no 

caso, o emissor. Dessa forma, de acordo com a natureza do discurso presente na relação emissor 
X interlocutor, a linguagem assume diferentes funções, todas elas portando-se de características 
específicas, conforme analisaremos adiante: 

 
Função emotiva ou expressiva 
 
Nessa função, há um envolvimento pessoal do emissor, que comunica seus sentimentos, 

emoções, inquietações e opiniões centradas na expressão do próprio “eu”, levando em 
consideração o seu mundo interior. Para tal, são utilizados verbos e pronomes em 1ª pessoa, 
muitas vezes acompanhados de sinais de pontuação, como reticências, pontos de exclamação, 
bem como o uso de onomatopeias e interjeições. 

 
Soneto de Fidelidade 
 
De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 



Mas que seja infinito enquanto dure. 
Vinícius de Moraes 
 
Função apelativa 
 
A ênfase da função apelativa está diretamente vinculada ao receptor, na qual o discurso 

visa persuadi-lo, conduzindo-o a assumir um determinado comportamento. Essa modalidade 
encontra-se presente na linguagem publicitária de uma forma geral e traz, como característica 
principal, o emprego dos verbos no modo imperativo. 

 

 
Função referencial ou denotativa 
 
Ocorre quando o objetivo do emissor é traduzir a realidade visando à informação. Sua 

predominância atém-se a textos científicos, técnicos ou didáticos, alguns gêneros do cotidiano 
jornalístico, documentos oficiais e correspondências comerciais. A linguagem, nesse caso, é 
essencialmente objetiva, razão pela qual os verbos são retratados na 3ª pessoa do singular, 
conferindo-lhe total impessoalidade por parte do emissor. 

 
Cultura na tela 
 
O portal domínio público, biblioteca digital do Ministério da Educação, recebeu 6,2 

milhões de acessos em pouco mais de um mês de funcionamento. Nela, o internauta pode ler 
gratuitamente 699 obras literárias com mais de 70 anos de existência, ou seja, já de domínio 
público; 166 publicações de ciências sociais e uma de exatas. Há também partituras de 
Beethoven, pinturas de Van Gogh e de Leonardo da Vinci, como a Monalisa, hinos e músicas 
clássicas contemporâneas. 

 
Isto É, São Paulo, 29 de dez. de 2005. 
 
Função fática 
 
O objetivo do emissor é estabelecer o contato, verificar se o receptor está recebendo a 

mensagem de forma autêntica, ou ainda visando prolongar o contato. Há o predomínio de 
expressões usadas nos cumprimentos como: "bom dia", "Oi!" Ou das expressões que usamos ao 
telefone ("Pronto!", "Alô!") e em outras situações em que se testa o canal de comunicação ("Está 
me ouvindo?"). 

 



- Alô! Como vai? 
- Tudo bem, e você? 
- Vamos ao cinema hoje? 
- Prometo pensar no assunto. Retorno mais tarde para decidirmos o horário. 
 
 
 
Função metalinguística 
 
A linguagem tem função metalinguística quando o uso do código tem por finalidade 

explicar o próprio código. 
  
 
Catar Feijão 
 
Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 
 
2. 
 
Ora, nesse catar feijão entra um risco: 
o de que entre os grãos pesados entre 
um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
um grão imastigável, de quebrar dente. 
Certo não, quando ao catar palavras: 
a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 
obstrui a leitura fluviante, flutual, 
açula a atenção, isca-a como o risco. 
João Cabral de Melo Neto 
 
Função poética 
 
Nessa modalidade, a ênfase encontra-se centrada na elaboração da mensagem. Há um 

certo cuidado por parte do emissor ao elaborar a mensagem, no intuito de selecionar as palavras 
e recombiná-las de acordo com seu propósito. Encontra-se permeada nos poemas e, em alguns 
casos, na prosa e em anúncios publicitários. 

 
Canção 
 
Ouvi cantar de tristeza, 
porém não me comoveu. 
Para o que todos deploram. 
que coragem Deus me deu! 
 
Ouvi cantar de alegria. 
No meu caminho parei. 



Meu coração fez-se noite. 
Fechei os olhos. Chorei. 
 
[...] 
Cecília Meireles 
 
 
Linguagem e persuasão 
 
Você pode até não perceber, mas quando nos comunicamos, seja oralmente, seja na 

modalidade escrita, nosso discurso está permeado por uma função da linguagem específica, 
responsável por denotar nossas verdadeiras intenções. Quem sabe exatamente aonde quer 
chegar com um determinado tipo de discurso também conhece o funcionamento adequado dos 
elementos da comunicação. 

 
São vários os discursos aos quais somos expostos diariamente, entre eles, o eficiente 

discurso empregado pela publicidade. Quando sentamos em frente à televisão, já estamos, 
mesmo que inconscientemente, expostos aos diversos anúncios e suas sofisticadas técnicas de 
persuasão. Disso vive a publicidade, e esta é sua principal função: convencer o consumidor de 
que determinado produto é indispensável, ainda que sem ele possamos viver muito bem. 
Somos, o tempo todo, convencidos e persuadidos não só pela publicidade, mas também pelos 
discursos políticos, religiosos e outros tipos de textos que interferem diretamente em nossas 
vontades. Nem sempre tomamos decisões sozinhos, muitas vezes fatores externos são 
importantes para uma palavra final sobre algum assunto. 

 
É importante observar que a linguagem e a persuasão são elementos que podem 

estabelecer uma conexão indissociável. Quando somos persuadidos por um tipo de discurso, 
não estamos sendo apenas convencidos sobre alguma coisa, estamos transformando e 
substituindo valores extremamente subjetivos. A persuasão extrapola a ideia de 
convencimento, pois é um ato associado a um discurso ideológico, subjetivo e temporal. São 
argumentos capazes de modificar nossos pensamentos e ações, e não apenas um artifício criado 
para nos fazer comprar algo ou alguma ideia. 

 
Não pense que a construção da linguagem persuasiva ocorre ao acaso. Existem alguns 

recursos que contribuem para a eficácia na emissão da mensagem, tais como: 
 

• Emprego de figuras de linguagem como comparações, analogias, hipérboles e 
eufemismos; 

 

• Uso do modo imperativo nos verbos; 
 

• Alusão ao mundo conhecido do público-alvo em uma tentativa de aproximar a 
linguagem ao destinatário da mensagem; 

 

• Emprego de trocadilhos e jogos de palavras. 
 
A persuasão está comumente associada aos chamados “argumentos de força” (tipo de 

argumento que não permite o diálogo com o interlocutor), mas em algumas situações, usar as 
técnicas de persuasão pode ter uma finalidade nobre: é o que acontece com a publicidade 
institucional, aquela que não tem por objetivo aumentar os lucros de uma empresa, mas sim 



divulgar uma mensagem de cunho social, cultural ou cívico que estimule uma atitude mais 
reflexiva e responsável na população. 
 

Fique atento: linguagem e persuasão podem ser uma dupla dinâmica, interferindo 
diretamente em suas escolhas. Por isso, é fundamental que saibamos o poder das palavras e dos 
diversos discursos que acessamos e ouvimos em nosso cotidiano. 

 
 
Função metalinguística 
 
 
 
A função metalinguística está entre as seis funções da linguagem (funções referencial, 

emotiva, poética, conativa e fática) concebidas pelo linguista russo Roman Jackobson. Cada uma 
das funções apresenta um papel específico para a comunicação e, de acordo com o contexto 
comunicacional, uma delas é empregada. 

 
A principal característica da função metalinguística é o fato de a mensagem estar 

centrada no próprio código. Cada função tem um foco em um dos elementos da comunicação 
e, para a função metalinguística, nada é mais importante do que a própria palavra e seus 
desdobramentos. Nela, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando-o e 
analisando-o. 

 
Nos textos verbais, o código é a língua. No dia a dia, recorremos com frequência à função 

metalinguística mesmo que intuitivamente. Quando questionamos nosso interlocutor sobre 
algo que não entendemos daquilo que ele nos falou, a resposta provavelmente será construída 
através de um texto metalinguístico. Nosso interlocutor retoma aquilo que disse, explicando-
nos minuciosamente o conteúdo de sua mensagem. 

 
Para Roman Jackobson, “todo processo de aprendizado da linguagem, particularmente 

a aquisição, pela criança, da língua materna, faz largo uso das operações metalinguísticas”. 
Quando a criança está na fase de aprender sobre os conceitos linguísticos, o tempo todo ela faz 
perguntas sobre o próprio código, buscando assim o seu entendimento. Os estudantes também 
estão em contato frequente com a metalinguagem, pois, quando estudamos, fazemos o 
exercício constante de elaborar conceitos e definições, tentando explicá-los com “nossas 
próprias palavras”. 

 



A função metalinguística da linguagem está presente em diversos gêneros textuais, 
inclusive nas artes plásticas: 

 
Observe um exemplo de função metalinguística nas histórias em quadrinhos ou tirinhas 

de humor: 
 

 
Em poemas e outros gêneros textuais, como na crônica de Mario Quintana, na qual ele 

nos fala sobre o dicionário, temos um dos melhores exemplos da função metalinguística: 
 
Dicionários 

 

Embora o meu vocabulário seja voluntariamente pobre – uma espécie de Brasileiro 

Básico – a única leitura que jamais me cansa é a dos dicionários. Variados, sugestivos, atraentes, 

não são como os outros livros, que contam a mesma estopada do princípio ao fim. Meu trato 

com eles é puramente desinteressado; um modo disperso de estar atento... E esse meu vício é, 

antes de tudo, inócuo para o leitor. 

 

Na minha adolescência, todo e qualquer escritor se presumia de estilista, e isso, na 

época, significava riqueza vocabular... Imagine-se o mal que deve ter causado a autores novos e 

inocentes o grande estilista Coelho Neto; grande infanticida, isto é o que ele foi. 

 



Orgulhávamo-nos, como das nossas riquezas naturais, da opulência verbal de Rui 

Barbosa. O seu fraco, ou seu forte, eram os sinônimos. Recordo certa página em que ele esbanjou 

seus haveres com as pobres mulheres da vida, chamando-as de todos os nomes, menos um. 

  

 

(QUINTANA, Mário. Caderno H. Porto Alegre: Globo, 1983. p. 176.) 

 

A função metalinguística está presente nos dicionários, cujos verbetes explicam a 
própria palavra, no filme que tem por próprio tema o cinema, no poema que tem por tema o 
fazer literário, em uma peça de teatro que tem por tema o teatro e demais gêneros em que a 
linguagem está preocupada com o próprio código. A metalinguagem não tem o objetivo de 
significar por si, mas sim tem o objetivo de dizer o que o outro significa. Conhecer as funções da 
linguagem contribui para o entendimento de cada mensagem enunciada, seja em um contexto 
linguístico ou não. 


