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Introdução: Este trabalho apresenta um estudo na área de Sociolinguística, especificamente a 

questão da influência das variações linguísticas na fala dos alunos do Curso de Letras de uma 

faculdade no interior de Minas Gerais. Uma das mais intensas pressões que o aluno do Curso 

de Letras enfrenta diz respeito ao dialeto que ele fala e traz para a sala de aula e a necessidade 

de aprender a usar a norma culta, uma vez que ele sairá da Faculdade para trabalhar como 

professor de língua materna. O que se percebe é que o referido aluno não tem noção desse fato 

e continua a falar (e escrever) sem a preocupação com sua futura profissão. Assim é que muitos 

desses alunos continuam a dizer “nóis vai, nóis pegô, nóis foi”, além de “truxe, fiçu” e outras 

expressões que não condizem com o seu status de futuro professor. Objetivo: Analisar a 

influência das variações linguísticas na fala dos alunos do Curso de Letras. Metodologia: Trata-

se de uma pesquisa bibliográfica, em livros, revistas e sites da Internet que tratam do assunto 

seguida de uma pesquisa de campo. Resultados e discussão: Os resultados mostram que, como 

o Curso de Letras tem como premissa o estudo da Língua Portuguesa como um todo, formando 

futuros professores desta disciplina, eles passam a ser mais cobrados a, no seu cotidiano, 

utilizarem a modalidade padrão da língua. Não se tata de negar a língua de origem do aluno, 

nem discriminá-lo por usá-la. Ao contrário, o professor de línguas, egresso do Curso de Letras, 

precisa, embora respeitando a linguagem de origem do aluno (e a sua própria), tornar-se 

proficiente também na norma culta e saber usa uma ou outra, conforme a situação, o contexto 

da conversação. Conclusão: A oralidade da Língua Portuguesa tem uma importância muito 

grande para os egressos do Curso de Letras, por ser a mais próxima e a primeira utilizada por 

seus falantes, e que no estudo da língua portuguesa, deve ser utilizada e bem aproveitada.  
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