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RESUMO 

 

No Brasil o preconceito linguístico é tão generalizado e esta tão concretizada nas 
pessoas, que em todo momento ouvimos expressões como “eu não sei falar certo”. 
Nós quanto educadores estamos aqui para mostrar para essa parcela da sociedade, 
que o fato de eles não seguirem os padrões ditos “cultos” da língua, não os diminui 
quanto cidadão. Esses preconceitos estão intrinsecamente relacionados a padrões 
socioeconômicos. Uma vez que esses cidadãos que fazem parte da elite da 
sociedade criam uma hierarquização da linguagem predominante e modelo a ser 
seguido, caso o outro não a domine, logo este será estigmatizado por essas classes 
dominantes. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um reflexivo e 
aprofundamento teórico a respeito do preconceito lingüístico e também das normas 
e variedades linguísticas existentes em nosso país. O papel do professor quanto 
mediador, é oferecer um ensino qualitativo e igualitário aos educandos. Para que 
esses não sejam mais estigmatizados ou rotulados por seu vocabulário distanciado 
das gramáticas normativas existentes em nossa sociedade que visa o benefício 
apenas das classes dominantes. Foram apresentados conceitos indagados por 
renomados pesquisadores e lingüistas como Bagno (2007, 2015), Soares (1998, 
2003), Mollica (2007, 2014). 
 

Palavras-chave: Preconceito lingüístico, norma, estigmatização, variedades 

linguisticas. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, linguistic prejudice is so widespread and it is so engrained in people that we 
can hear every moment expressions such as: “I don’t know how to speak in the right 
way”. We, as teachers, are here to show this society portion that their failure to follow 
the so-called “educated” way of language, don’t diminish them as a citizen. Those 
prejudices are intrinsically related to socioeconomic patterns. Since these citizens 
who are part of the elite of society create a hierarchy of the predominant language 
and model to be followed, if the other does not dominate it, then this will be 
stigmatized by these ruling classes. The objective of this work was to develop a 
reflexive and deepening theory of linguistic prejudice and linguistic standards and 
varieties in our country. The role of the teacher as mediator is to offer a qualitative 
and egalitarian education to learners. So that these are no longer stigmatized or 
labeled by their vocabulary distanced from the normative grammars existing in our 
society that seeks the benefit of the ruling classes alone. We presented concepts 
researched by renowned researchers and linguists such as Bagno (2007, 2015), 
Soares (1998, 2003), Mollica (2007, 2014) 
 

Key-words: Linguistic prejudice, standard, stigmatization, linguistic varieties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A língua é um bem coletivo e a interação social sua principal razão de ser. 

Sabe-se que toda língua sofre alterações ao longo do tempo, uma língua não muda 

“de vez em quando”, mas continuamente. Algumas mudanças podem ser vistas em 

sucintos períodos, como o aparecimento de novas palavras e a extinção de outras.  

Nessa perspectiva, este estudo abrangeu explicitar o distanciamento causado 

entre o ensino metodológico da língua materna e a linguagem do aluno. Esta 

pesquisa destaca-se por reunir importantes considerações teóricas e reflexões sobre 

a prática da sala de aula que tange ao ensino/aprendizagem da metodologia da 

língua materna.  

Dessa maneira a escola tem a tarefa não só de ensinar a ler e escrever, mas 

de enriquecer o processo de formação do aluno. Estima-se que ela propicie um 

aprendizado contínuo e que importante se faz o aperfeiçoamento das técnicas 

pedagógicas a fim de que se tenha êxito nesta finalidade. Assim, sendo necessária a 

inserção de atividades que façam parte do contexto social e cultural em que estão 

inseridos o educando. Diante disso, por que o estudo tradicional de gramática, não 

reflete o uso linguístico do aluno?  

Por conseguinte, este trabalho teve por objetivo geral apontar a relevância do 

estudo do preconceito linguístico que se amplia na construção social, cultural, 

linguística e cognitiva do indivíduo.  

Além disso, trouxe como objetivos específicos a abordagem ao preconceito 

linguístico de acordo com a sociologia. É de extrema importância a enfatização ao 

que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (ano) e Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) falam sobre o ensino da variação linguística e a reflexão sobre a 

relevância do ensino da variação linguística para diminuir o preconceito linguístico, 

sendo de extrema importância para a contribuição do ensino e aprendizagem do 

educando.  

Por consequência no desenvolvimento deste estudo foram utilizadas 

pesquisas bibliográficas reunindo autores e pesquisadores científicos dentre eles: 

Maria Cecília Mollica (2007), Marcos Bagno (2015), José Carlos de Azeredo (2010). 

Estas fontes de pesquisa utilizadas são artigos científicos consultados online e 

através de capítulos de livros.  
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O trabalho foi dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, o assunto 

abordado está relacionado ao preconceito linguístico, como ele ocorre e de que 

forma está sendo empregado em nossa sociedade. O segundo capítulo enfatiza-se o 

que os PCNs falam sobre o estudo da variação linguística e o quão ela é importante 

para aproximar o educador da realidade de cada indivíduo. Já o terceiro capítulo 

remete a uma reflexão do ensino da variação linguística para diminuir a ocorrência 

deste preconceito gerado pela sociedade. Onde, orienta a favor de uma metodologia 

contemporânea. 
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2. PRECONCEITO LINGUISTICO UMA PROBLEMÁTICA EFETIVA 

 

2.1. DEFININDO PRECONCEITO LINGUISTICO 

 

O preconceito lingüístico ocorre com tal intensidade por que em grande 

medida, ele é “invisível”, no discernimento de que os indivíduos quase não o 

apercebe dele, quase ninguém fala dele, com exceção de alguns cientistas sociais 

que se dedicam a estudá-lo. E quando não se identifica a subsistência de um 

problema nada se faz para resolvê-lo. 

Afirmar que no Brasil se fala uma única língua, sem dialetos, no qual segundo 

Bagno (2007 b, p. 48) é o uso da língua de um determinado lugar, região é algo 

muito sério. É possível que isso ocorra pelo fato de ouvirmos desde criança as 

pessoas falarem que no Brasil se fala uma língua, a língua portuguesa. E algumas 

pessoas acabam por confundir, esquecendo as variedades desse português.  

Essa concepção está fixada em nossa cultura e até os estudiosos como Darcy 

Ribeiro tem essa visão e escreveu sobre o povo brasileiro: 

 
É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão 
diferenciadas, os brasileiros são hoje, um dos povos mais homogêneos 
lingüística e culturalmente e também um dos mais integrados socialmente 
da Terra. Falam uma mesma língua, sem dialetos (Ribeiro apud Bagno, 
2007 p.15). 
 

No entanto desde 1996, circula pelo mundo, sob patrocínio da Unesco, a 

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, proclamada naquele ano na cidade 

de Barcelona (Espanha). Todo país tem que se pretenda genuinamente democrático 

tem que estabelecer uma política lingüística racional e transparente, voltada para o 

bem de todos os cidadãos.   

No Brasil o preconceito lingüístico é tão generalizado e esta tão concretizada 

nas pessoas, que em todo momento ouvimos expressões como “eu não sei falar 

certo”. Enquanto a escola continua dando ênfase ao ensino centrado na gramática, 

isto intensifica o preconceito e a idéia de que o português é uma língua muito difícil, 

e que apenas alguns são capazes de compreendê-la e utilizá-la corretamente. E 

assim é reforçada a idéia de que uns são superiores e outros são inferiores. 

Se tantas pessoas inteligentes e cultas permanecem achando que “não 

sabem o português” ou que o “português é muito difícil” é porque o uso da língua foi 
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transformado numa “ciência esotérica” que somente alguns “iluminados” conseguem 

dominar completamente. 

Para reforçar esta idéia, Bagno (2015, p.17) declara que: 
 

A variação lingüística tem que ser objeto e objetivo de ensino de língua: 
uma educação lingüística voltada para a construção da cidadania numa 
sociedade verdadeiramente democrática não pode desconsiderar que os 
modos de falar dos diferentes grupos sociais constituem elementos 
fundamentais da identidade cultural da comunidade e dos indivíduos 
particulares e que denegrir ou condenar uma variedade lingüística equivale 
a denegrir e a condenar os seres humanos que a falam, como se fossem 
incapazes, deficientes ou menos inteligentes. 

 
Os indivíduos afetados diretamente são aqueles pertencentes às classes 

menos favorecidas economicamente causando um distanciamento de sua própria 

língua. Não se pode discriminar pessoas só porque utilizam palavras a margem do 

português padrão. Pois, esta maneira de uso da língua não é uma questão 

lingüística, mas sim social e política. A maioria dos estudantes chega ao Ensino 

Médio sem conseguir transpor suas idéias para a realização de uma redação. 

Esses indivíduos já são desprestigiados, marginalizados, por pertencerem à 

classe social mais baixa da população, não tendo, muitas vezes acesso a uma 

educação de qualidade. Por conta disso, suas falas são consideradas feias, logo são 

ridicularizados por serem diferentes daquela que é ensinada nas escolas. 

O tipo mais trágico de discriminação não é aquele exercido por uma pessoa 

em relação à outra, mas a discriminação que uma pessoa exerce contra si mesma. 

 

2.2. A LÍNGUA PADRÃO 

 

A variedade lingüística do aluno deve ser valorizada e respeitada. Pois 

compete ao educador expor que existe uma variedade lingüística de maior prestigio 

social, chamada “norma culta”, que o educando deverá ter acesso já que isto 

possibilitará sua participação ativa e criticamente nas relações sociais, mas devemos 

esclarecer que esta variedade não deve substituir a linguagem que cada um traz 

consigo.  

O aluno pode até ser alfabetizado, utilizar-se da linguagem culta da gramática 

por ser cobrado por isso, mas quando sair do ambiente escolar, no seu cotidiano 

continuará utilizando a sua língua materna.Podemos exemplificar a partir da seguinte 

frase que irá aprender na escola “assistir ao filme”, quando ele sair do ambiente 
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escolar este por sua vez prosseguirá dizendo “ainda não assisti o filme do Batman”. 

A gramática oral brasileira não percebe a necessidade da preposição “a”. 

Segundo Azeredo (2010, p.64) “Falamos em língua portuguesa como uma 

entidade familiar a brasileiros e portugueses, e comum a milhões de pessoas em 

quatro Continentes, estamos, na verdade referindo-nos a uma grande abstratação”.   

Essa abstratação dar-se-á no sentido de não existir, pois a língua sofrerá 

influências do tempo, dos acidentes regionais, as situações sociais que irão se 

encarregar de transformar esta língua abstrata numa quantidade de linguagens 

concreta. 

Esta ciência, conforme afirma Mollica (2004), “Se faz presente num espaço 

interdisciplinar em fronteira com a língua e a sociedade, tendo como foco principal os 

empregos lingüísticos concretos, principalmente os de caráter social heterogêneo”.  

A qualidade de ensino não esta na quantidade de respostas- padrão ou 

conceitos fragmentados. Situa-se, na importância das diferenças, nos projetos 

inclusivos, nas ações educativas que nos remeta a uma reflexão sobre a realidade e 

as questões sociais na busca da diminuição das desigualdades. Desta forma, os 

grupos desfavorecidos socialmente terão seu espaço respeitado. 

Para Bagno (2001, p.37) a gramática tradicional esta presa ao passado.  

 

Uma última tarefa importante na identificação da Gramática Tradicional 
como uma ideologia, parece-me, é mostrar de que modo as ideologias 
conservadoras – entre as quais incluo o GT – privilegiam um discurso 
totalmente voltado para o passado, num processo de des-historicização 
desse discurso, que passa a ser, assim, “uma grande verdade” atemporal, 
estática, autônoma, eterna e imutável em relação à situação histórico-social 
que a produziu, independente das lutas sociais que o conformaram. 
 

Sendo assim, pode-se afirmar que a língua padrão esta distanciada da 

realidade atual. Uma exemplificação clara disto é o uso da mesóclise, pois se não a 

usarmos quando a gramática tradicional nos exige esta o considera um erro. Mas 

quem atualmente em sua linguagem cotidiana faz uso da mesóclise? É complicado 

até mesmo para o professor de língua portuguesa explicar ao educando a 

pertinência de tal regra. Como proferir que “te amarei” esta errado gramaticalmente, 

quando os adolescentes fazem juras de amor utilizando essa expressão? 

 

2.3. A INSTITUIÇÃO ESCOLAR 
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A instituição escolar tem o dever de oferecer uma qualidade de exercício da 

língua escrita e da norma-padrão para que todos os educandos tenham condições 

iguais de compreender o mundo que nos situamos. Para que estes não venham 

sentir-se inferiorizados ou até mesmo incapazes de compreender o que esta sendo 

dito ou escrito nas mais diversificadas situações cotidianas, desta maneira as 

diferenças dialetais não servirão como meio de exclusão social.   

Para Mantoam (2004, p.62): 

 
Uma escola se distingue por um ensino de qualidade, capaz de formar 
pessoas nos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e 
humanitária quando consegue aproximar os alunos entre si; tratar as 
disciplinas como meios de conhecer melhor o mundo e as pessoas que nos 
rodeiam; e ter como parceiras as famílias e a comunidade na elaboração e 
no cumprimento do projeto escolar. 

 
Cabe à escola proporcionar aos seus alunos o desenvolvimento da 

competência comunicativa e da criticidade, mas ao invés disso, ampliar as relações 

desiguais transformando o professor que é visto como um detentor de 

conhecimentos e o aluno naquele que não possui nenhum conhecimento e esta na 

escola para aprender, sem ao menos contribuir em nada ao ambiente escolar. 

É necessário, portanto que a escola e todas as demais instituições voltadas 

para a educação e a cultura abandonem esse mito da “unidade” do português 

brasileiro e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística de nosso país 

para melhor planejarem suas ações.  

Por muitas vezes acabamos rotulando um aluno inadequadamente com 

“dificuldades de aprendizagem”, e este rótulo acaba sendo aplicado facilmente a 

determinados alunos como se eles sofressem algum tipo de insuficiência mental, 

como se tivessem alguma deficiência cognitiva, quando na realidade eles não 

entendem a linguagem empregada no ambiente escolar.  

Atualmente enfrentamos cada vez mais problemas pontuais com alunos, que 

não se identificam com as atividades propostas a eles, pois dizem não compreender 

o conteúdo ou até mesmo não se identificar com a sua Língua Materna, devido as 

nossas gramáticas que continuam nos distanciando da nossa realidade escolar, nos 

direcionando a realizar análises de frases soltas que fogem ao nosso contexto 

social. De acordo com Cunha (2001, p.3) “Uma língua histórica não é um sistema 

lingüístico unitário, mas um conjunto de sistemas lingüísticos, isto é, um 

DIASSISTEMA, no qual se inter-relacionam diversos sistemas e subsistemas”. 
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O estudo de uma língua é um sistema complexo, que precisa ser analisado de 

acordo com três tipos de diferenças internas: variações diatópicas, variações 

diastráticas e variações diafásicas. 

Quando o professor for aplicar qualquer tarefa pedagógica se faz necessário 

reconhecer e conhecer a realidade sócio-linguistica do público alvo, para que se 

possa partir dela em direção a ampliação do repertório lingüístico e da competência 

comunicativa dos aprendizes. 

No que diz respeito ao ensino do português no Brasil o grande problema é 

que esse ensino até hoje depois de mais de 190 anos de independência política, 

continua direcionado para a norma lingüística de Portugal. As regras gramaticais 

consideradas “certas” são aquelas usadas pelos falantes “cultos” de lá (Portugal).  

Existe, portanto um mito de que os portugueses falam e escrevem tudo 

corretamente e de que seguem rigorosamente todas as regras gramaticais que lhes 

forma ensinados na escola. O que não passa de um grande equívoco, pois os 

portugueses, assim como nós, estão nos moldando para melhor adaptá-la a nossa 

necessidade de interação. 
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3. A DIVERSIDADE LINGUISTICA NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

3.1. O AUXÍLIO DOS PCNS 

 

O Ministério da Educação e Desportos achou por bem elaborar uma série de 

documentos orientativos sobre a prática pedagógica em função da LDB 9.394/96, 

surgiram assim os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais).  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998), 

a língua é fundamental para a participação social efetiva do indivíduo. Por isso, ao 

repassá-la a escola tem a responsabilidade de garantira a todos os seus alunos o 

acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 

inalienável de todo cidadão.   

A escola tem o papel não só de ensinar o aluno a ler e a escrever, mas de 

prepará-lo para a vida, tornando-o assim, um cidadão com uma capacidade 

comunicativa para se relacionar em diferentes contextos sociais. 

Do ponto de vista educacional não há qualquer privilégio em avaliar os alunos 

quanto à variedade linguística. Atitudes preconceituosas são equivocadas científica 

e pedagogicamente e só aumentam a distância entre a linguagem dos alunos e a 

variedade padrão, por conseguinte, acarretamos problemas tal como baixa de 

autoestima, bloqueio dos falantes na interação em sala de aula.  

PCN (1998, 67) ensinar a língua oral deve significar para a escola à 

possibilidade de dar acessos a uso da linguagem mais formalizados e 

convencionais, que exijam controle mais consciente e voluntário da enunciação, 

tendo em vista a importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da 

cidadania. “Ensinar Linguagem Oral” não significa trabalhar a capacidade de falar, 

pois este já é domínio pleno do discente, mas significa auxiliar o desenvolver do 

domínio dos tipos discursivos que vão apoiar aprendizagem escolar de Língua 

Portuguesa e de outras áreas, e, por conseguinte serão aplicados na vida social no 

sentido mais amplo do termo. 

Assim como, nos mostra o documento não estaríamos agindo de forma 

coerente apresentando aos alunos somente a linguagem padrão, colocando-a como 

a forma correta de linguagem, desrespeitando assim as variações linguísticas 

existentes no ambiente escolar. 

Desse modo, afirma Bagno (2015, p.23)  
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No entanto, desde 1996, circula pelo mundo, sob patrocínio da Unesco, a 
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, proclamada naquele ano na 
cidade de Barcelona (Espanha). Todo país que se pretenda genuinamente 
democrático tem que estabelecer uma política linguística racional e 
transparente, voltada para o bem de todos os cidadãos.  

 

O PCN afirma que os objetivos de Língua Portuguesa salientam também a 

necessidade de os cidadãos desenvolverem sua capacidade de compreender textos 

orais e escritos, de assumir a palavra e produzir textos, em situações de participação 

social. Ao propor que se ensine aos alunos o uso das diferentes formas de 

linguagem verbal (oral e escrita), busca-se o desenvolvimento da capacidade de 

atuação construtiva e transformadora. O domínio do diálogo na explicitação, 

discussão, contraposição e argumentação de idéias é fundamental na aprendizagem 

da cooperação e no desenvolvimento de atitude de autoconfiança, de capacidade 

para interagir e de respeito ao outro. A aprendizagem precisa então estar inserida 

em ações reais de intervenção, a começar pelo âmbitoda própria escola. 

 

3.2. PERSPECTIVAS NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

Existe alguns tipos de perspectivas a adotar-se diante dos padrões 

linguísticos: a prescritivista configura os fatos linguísticos em referência a norma 

culta, tendo como ponto de partida um padrão linguístico específico cujas 

manifestações de língua passam a ser assumidas como “certas” ou “erradas”. Outra 

alternativa para um observador dos fatos linguísticos é a adoção totalmente 

despojada de qualquer pré-julgamento. Não se define um padrão ou paradigma 

como melhor ou pior para servir de base para avaliações. 

Não se deve colocar a língua como alvo de julgamento. De acordo com a 

atitude adotada o erro constituirá ou não uma questão a ser considerada. Quando 

adotamos a atitude prescritivista, todos os empregos linguísticos desajustados á 

norma gramatical ou ao padrão culto da língua serão considerados erros, que logo 

deverão ser combatidos e eliminados nos enunciados falados e escritos. 

Quando por si só se assume uma postura descritivista, empregos atípicos e 

certos padrões de uso serão considerados naturais ou inadequações (na hipótese 

de se considerar o padrão culto como referência). Algumas confusões podem ser 

geradas normalmente a partir daí. 
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Ao relativizar o enfoque quanto ao uso da língua, o linguista não está 

absolutamente advogando o caos. Introduz-se um novo olhar, o respeito e a 

aceitação a qualquer manifestação de língua, desde que compreendida como 

própria a usos diversos. Segundo Mollica (2014, p.44)  

 

Ao contextualizar a variação interna e externa às línguas, a ciência da 
linguagem assume-a controlada e seu esforço voltasse na direção de 
diagnosticar o status estável ou mutável da variação. O produto final de sua 
descrição deve atentar para a discussão da possibilidade de existência de 
uma mudança em curso ou em recuo no sistema, cabendo ao linguista 
prognosticar o futuro da língua. 

 

Nesse contexto o professor deverá ter uma visão mais ampla quanto as 

potencialidades dos falantes de uma língua. O professor mais consciente torna-se, 

sem dúvida, um profissional com maiores chances de propor soluções aos desafios 

cotidianos. 

O material didático a ser utilizado, podemos contar com inúmeras pesquisas 

relacionadas ao português falado e escrito, pois estas têm muitas contribuições a 

nos oferecer. O diagnóstico de fatores atuantes para o emprego de formas variantes 

constitui em subsídio precioso à montagem de exercícios e propostas de trabalho. 

 

3.3. A IMPORTÂNCIA DO ENTENDIMENTO DAS VARIAÇÕES LINGÜÍSTICAS 

EXISTENTES 

 

É de extrema importância que as pessoas compreendam que qualquer ato 

descriminatório em relação à fala de um determinado indivíduo acarreta no 

preconceito lingüístico, pois existe uma expectativa de cada um de nós que as 

pessoas falem de uma determinada maneira a qual se assemelha a de uma 

sociedade letrada, sendo essa julgada como “certa”. Quando esse indivíduo faz o 

uso de determinadas gírias ou sotaques, acaba acarretando assim uma quebra de 

expectativa, gerando ou até mesmo reafirmando o preconceito linguístico. 

Existe em nossa sociedade uma hierarquização das elites sócio econômicas 

que acabam por criar ou até mesmo manterem um grande distanciamento cultural 

com as camadas menos privilegiadas, e a maneira desse distanciamento se 

solidificar é por meio da linguagem. 

Alguns lingüistas dizem e Marcos Bagno reafirma: 
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A linguagem funciona como uma espécie de arame farpado que é para 
proteger o meu território dos demais.  
 

Sendo assim, não há maneira melhor de manter um status social, uma vez 

que, seja criado um abismo entre a linguagem das camadas mais privilegiadas e as 

camadas populares. Por isso, o contexto social esta associado diretamente na forma 

como o preconceito linguístico ocorre. Pois, esta é somente uma das maneiras a 

qual uma pessoa pode ser discriminada. 

Em outras sociedades em que existem muitas línguas faladas no mesmo 

lugar, as vezes uma língua acaba sofrendo o preconceito. Já no Brasil, em que a 

maioria fala português, as variedades lingüísticas que são vítimas desse 

preconceito. 

Segundo PCN (língua Portuguesa 5ª a 8ª série, 1998), embora no Brasil 

exista uma língua nacional, nota-se que as pessoas pronunciam as palavras de 

forma diferenciada (menino, moleque, guri, piá), fazem uso diferente dos elementos 

morfológicos (prefixo e sufixo; mulher, mulhé, você, ocê) e de construções sintáticas 

(concordância verbal e nominal; os meninos, os menino), aos quais identificam os 

falantes de comunidades regionais, como ainda esses falantes se multiplicam dentro 

da mesma comunidade. 

Dentro o contexto lingüístico a diversos tipos de variações dentre eles estão: 

a variação diastrática que esta associado a sistematização socioeconômica e 

cultural da sociedade. Sendo assim, fatores como classe social, sexo, grau de 

escolaridade e profissão do indivíduo fazem parte desta determinada variação. 

A variação diafásica ocorre ao contexto comunicativo, isto é, a ocasião 

determina o modo como falaremos com o nosso interlocutor, podendo ser formal ou 

informal. 

A variação histórica ocorre por uma simples razão, pois a língua sofre 

influências e transformações ao longo do tempo, a palavra “você”, por exemplo, que 

tem origem etimológica na expressão de tratamento de deferência “vossa mercê” e 

que se transformou sucessivamente em “vossemecê”, “vosmecê”, “vancê”, até 

chegar na palavra que utilizamos atualmente, e que por consequência acaba sendo 

abreviado por “vc” ao ser utilizado em redes sociais.  

 A variação diatópica esta relacionada as variações que ocorrem pelas 

diferenças regionais, denominados dialetos, são as variações referentes a diferentes 

questões geográficas, de acordo com a cultura local. Um exemplo deste tipo de 



 16

variação é a palavra “mandioca” que em alguns lugares recebem outras 

denominações Omo “macaxeira” e “aipim”. Os sotaques também estão relacionados 

a esse tipo de variação. A fala do nordestino por exemplo, é vista por alguns como 

pitoresca, engraçada, feia ou até mesmo “errada”.   

Cada pessoa tem sua língua própria e exclusiva da sua comunidade regional. 

No entanto, quando as pessoas por algum motivo se afastam do seu grupo 

lingüístico podem até procurar se adaptar à outra espécie de linguagem, mas jamais 

abandonam o hábito da língua materna, àquela que aprendeu desde criança. 

O preconceito gerado por esse tipo de “intolerância” as variedades linguísticas 

existentes acabam por afetar diretamente a vida desse indivíduo. Pois, se uma 

pessoa fala “trabaiá” e não “trabalhar” isso acaba por caracterizar esse indivíduo 

como “burro”. Ou, seja não é desta maneira que devemos olhar para a sociedade, 

mais informações menos intolerâncias ou atos preconceituosos.  
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4. A QUESTÃO NORMATIVA 

 

4.1. NORMA 

 

Quando nos deparamos com as “normas”, logo nos vem a mente o conjunto 

de regras a que devemos obedecer, caso seja desobedecida logo sofreremos 

alguma punição recorrente a essa desobediência. E é desse modo que falaremos a 

respeito da gramática normativa. Pois esta gramática é aquela que prescreve as 

regras, ou seja, as normas gramaticais de uma língua. 

Esta gramática é conhecida por ser a gramática tradicional, esta admite 

apenas uma forma correta para a utilização da língua e acaba por tratar as variações 

como erros gramaticais e até mesmo desvio da norma. 

Como vimos no capítulo anterior é de extrema importância que possamos 

respeitar as variedades lingüísticas existentes e presentes em nossa sociedade. 

Pois, uma pessoa não deve ser caracterizada e descriminada pela sua linguagem. 

Com isso, fica claro que a expressão “norma culta” e “norma padrão” surge a 

partir dos modelos arcaicos das gramáticas normativas, que acaba por nos instruir 

que o não segmento dessa norma nos faz estar fora deste padrão gramatical 

idealizado para designar os brasileiros de status socioeconômico elevado, e que não 

representa o modo de falar autêntico pela grande maioria da população que é tão 

estigmatizada.    

  

A comunidade de fala não se define por nenhum acordo marcado quanto ao 
uso dos elementos da língua, mas sobretudo pela participação num 
conjunto de normas compartilhadas; tais normas podem ser observadas em 
tipos de comportamento avaliativo explícitos e pela uniformidade de padrões 
abstratos de variação que são invariantes em relação a níveis particulares 
de uso. (LABOV, 1972, P. 120)       

 

Devemos assim dar prioridades no ensino da língua, as práticas de 

letramento, isto é as práticas que possibilitem ao aprendiz uma plena inserção na 

cultura letrada, de modo que ele seja capaz de ler e escrever textos dos mais 

variados gêneros. Segundo Bagno, 2015 (p. 12) 

 

Abandonei definitivamente a expressão “norma culta” por causa das muitas 
ambigüidades que ela implica. Como se sabe, esse mesmo rótulo é 
empregado, sem critérios claros, tanto para se referir ao modelo idealizado 
de língua “certa” prescrito pelas gramáticas normativas e por seus 
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divulgadores quanto para designar o modo como realmente falam (e 
escrevem) os brasileiros urbanos, letrados e de status socioeconômico 
elevado. Ora essas duas entidades são profundamente diferentes. Quarenta 
anos de pesquisa socolinguística no Brasil têm demonstrado que existe uma 
distância muito grande entre o “português” que as gramáticas normativas 
tentam impor como o uso exclusivo da língua e os variados modos de falar 
que encontramos na atividade linguística real dos cidadãos que gozam de 
prestígio social.    
 

Se a gramática normativa tende a empregar uma “norma culta” para a 

sociedade, e somente os indivíduos que gozam de um prestígio social é que tem 

domínio desse padrão lingüístico, logo a grande maioria da população com menor 

acesso à escolarização de qualidade, desprovidos de muitos de seus direitos mais 

elementares, se tornarão cada vez mais alvo do preconceito lingüístico, pois a um 

grande abismo causado por certos modelos pré estabelecidos em nossa sociedade. 

Atualmente já podemos encontrar em nossas salas de aula gramáticas 

contemporâneas que abrangem aos estudos das variedades lingüísticas, ampliando 

a visão da sociedade para essa problemática existente a tantas gerações. 

 

4.2. O ENSINO DA GRAMÁTICA NAS ESCOLAS 

 

Em nosso âmbito escolar, nos deparamos com grandes desafios, pois a uma 

grande resistência por partes dos educandos, quanto ao ensino da língua 

portuguesa. Eles afirmam ser uma língua muito difícil, pois seus conjuntos de 

“normas” os distanciam de sua própria realidade. 

 Os professores cotidianamente tendem a encontrar métodos para tornarem 

suas aulas, mais prazerosas. Como podemos falar a a estes alunos que se 

comunicam entre si com suas gírias e de forma coloquial que sua linguagem é 

imprópria para aquele ambiente. 

Nosso papel deve ser o de instruí-los que temos formas de uso do 

vocabulário para a construção de um texto, ou de um artigo de opnião e desse 

modo, não podemos transpor nessas produções marcas de oralidades, e até mesmo 

a repetição de alguns vocábulos, uma vez que isso torna a sua construção pouco 

criativa. 

Devemos ampliar o vocabulário desses alunos com leituras contextualizadas, 

uma vez que isso faz com que esse aluno consiga concretizar aquilo que lhe esta 
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sendo apresentado, e que com isso ele fugirá da concepção que a aprendizagem de 

sua língua materna se distancia da realidade no qual ele participa. 

  

Os professores de português, por necessidades exigidas por nossa 
sociedade discriminatória, têm de explicar a seus estudantes que certos 
usos variáveis são censurados em certas situações socioculturais.[...] (o 
professor) se tiver uma boa formação lingüística, especificamente 
sociolingüística, deverá demonstrar, por exercícios, o valor social das 
variantes de um elemento variável no português do Brasil. (MATTOS E 
SILVA, 2006, p.282)    

 

Os nossos alunos devem ser capazes de dominar uma variedade linguistica 

adequando assim seus usos. Compreender que em cada contexto a uma forma de 

utilização do vocabulário, pois se este aluno se encontra em um ambiente familiar, 

ele irá se comunicar de uma determinada maneira, ou se de repente se encontra em 

um ambiente de entrevista de trabalho, este deve se dirigir de outra forma. Para que 

ele possa adequar seu uso lingüístico a diferentes contextualizações  

Em nenhum momento esse aluno ou cidadão deve ser estigmatizado, 

rotulado ou até mesmo apontado por uma sociedade intolerante e preconceituosa, o 

nosso país é completamente miscigenado e é esta mistura que nos faz único.  

A valorização da cultura popular por parte da escola pode ser o ponto 

principal na luta contra o preconceito e as desigualdades. Respeitar cada um na sua 

individualidade, proporcionar a todos condições iguais de aprendizagem deve ser o 

objetivo maior da escola.  

Partindo do pressuposto que no ambiente escolar é que se deve preponderar 

o respeito pelas diversidades e o amor pelo próximo acima de qualquer diferença 

que possa existir, não podemos tolerar essas posturas deselegantes quanto a 

rotulação do aluno pela sua bagagem lingüística. 

Atualmente os alunos passam muito tempo em redes sociais e isso os 

distanciam dos livros, dessa forma, o seu vocabulário fica limitado a determinados 

grupos (contexto social o qual se relacionam) os livros didáticos, nos darão 

direcionamento e ampliação para explorar com eles novas descobertas. 

Porém não se deve ficar preso ao livro é de extrema importância que o 

professor enriqueça suas aulas com textos contemporâneos que se aproximem da 

realidade daquele educando para que ele possa fazer uma transposição da 

linguagem coloquial utilizada naquele texto, para uma linguagem mais formal. 

Criando-se um hábito de amplitude de seu vocabulário. 
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É de extrema importância que este aluno sinta-se a vontade para se 

expressar em sala de aula, com a linguagem que este domina, uma vez que ele 

adquiriu essa linguagem antes mesmo de iniciar no ambiente escolar. Sendo assim, 

os laços de confiança entre professor e aluno só irão se fortalecer e com o tempo a 

linguagem irá se adequar sem ter a necessidade de o professor se por a este aluno 

como o único detentor do conhecimento. Mas sim como mediador que estará ali para 

tirar as dúvidas e ensiná-lo de forma prazerosa. 

 

4.3. O LUGAR ONDE SE FALA MELHOR O PORTUGUÊS NO BRASIL É O 

MARANHÃO 

 

Existe um grande equívoco por parte das pessoas que pensam desta forma 

que há um local em nosso país onde se fala melhor o português, ou até mesmo. Que 

somente o português de Portugal é o correto. Como se o que aprendemos e 

reproduzimos em nossa fala não é o português correto. 

Ainda não se sabe ao certo como surgiu esta idéia que no Maranhão é o lugar 

onde melhor se fala o português no Brasil. Esse mito nasceu em recorrência a antiga 

submissão em relação ao português de Portugal. 

É entendido que no Maranhão e em algumas áreas do Norte como Pará ainda 

se faz presente o uso regular do pronome tu,seguido das formas verbais clássicas, 

com a terminação em s característica da segunda pessoa: tu vais, tu queres, tu 

dizes. 

Assim como foi dito no capítulo anterior a língua é dinâmica sofrendo assim 

influências e modificações e também houve uma reorganização do sistema 

pronominal desta forma o pronome tu foi substituído por você. 

Não podemos simplesmente classificar uma região como sendo a que mais se 

aproxima do português de “norma culta” até porque já desmitificamos o fato de isso 

não existir, sendo assim o que ocorre com o português do Maranhão em relação ao 

resto do país é o mesmo que ocorre com o português de Portugal em relação ao 

português do Brasil. Não há nenhuma variedade nacional, regional ou social que 

seja profundamente “melhor” ou mais “bela” que outra. 

É sabido que toda variedade lingüística atende às necessidades daquela 

comunidade a qual o indivíduo pertence, e quando essas necessidades deixarem de 
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atender a esses indivíduos, logo esta sofrerá transformações para melhor se 

adequarem. 

É preciso abandonar essa vontade existente de tentar atribuir a um único local 

ou a uma única comunidade de falantes essa característica de falar “melhor” ou 

“pior” o português. Temos que respeitar as diversidades culturais existentes em todo 

o território brasileiro. Pois todas tem o seu valor e são veículos perfeitos de 

comunicação e de relação entre as pessoas que a falam. Segundo Bagno 2015 

(p.72) 

 

Em alguns falares característicos de certas camadas sociais do Rio de 
Janeiro e, de modo mais amplo, no Rio Grande do sul -, o verbo assume a 
forma da terceira pessoa: tu vai, tu foi, tu veio,tu fica, tu quer, tu deixa disso 
etc., que caracteriza também a fala informal de algumas outras regiões. Em 
Pernambuco, por exemplo, é muito comum a interjeição interrogativa “tu 
acha?” para indicar surpresa ou indignação. 
 

Desta maneira, que os educadores devem conduzir a suas aulas, fazendo com 

que seus alunos reflitam a respeito dos pré julgamentos linguísticos existentes e que 

possam assim, não diferenciar ou subjugar as pessoas que não correspondam a sua 

realidade lingüística. 

Não se deve reafirmar que devemos falar da maneira a qual escrevemos, até 

porque não conseguiríamos transpor para o papel as nossas marcas lingüísticas que 

carregamos devido a nossa cultura, devido as variedades existentes em todo o 

território brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório que as instituições escolares durante muitos anos defenderam o uso 

das gramáticas normativas, sendo esta completamente arcaica e excludente aos 

seus educandos, pois nessa didática tradicional a variação lingüística que os 

estudantes dominavam, era vista como um erro, causando assim um grande abismo 

entre os saberes adquiridos pelo aluno ao longo da vida e os saberes adquiridos na 

escola. 

Já perpetuamos por longos anos esses métodos tradicionais de ensino, 

devemos agora proporcionar ao aluno um ensino voltado para a valorização de sua 

variedade lingüística onde este irá ampliar o seu vocabulário de forma gradativa e 

enriquecedora.  

O projeto pedagógico da instituição escolar é de extrema importância, ao 

trabalhar em comunhão com a valorização da cultura popular, e proporcionar aos 

alunos conhecerem costumes de outras comunidades, amplia os horizontes 

permitindo assim uma compreensão melhor de outros povos. 

Sendo assim, abordou-se inicialmente nesta pesquisa, a distinção entre os 

conceitos consistentes no que se refere ao preconceito linguístico e a forma pelo 

qual ele ocorre. No Brasil, ele ainda ocorre de maneira voluntária, uma vez que os 

indivíduos não o tratam como uma forma de constrangimento ao outro.  

Nesse contexto, devemos proporcionar atividades de intertextualização como 

leituras de textos de autores de escolas literárias distintas que imprimam as marcas 

de suas regionalidades em suas produções para que esses alunos não sigam 

estigmatizando outros indivíduos que não fazem parte de seu grupo social. 

É acreditando que a escola é a principal porta de acesso a cidadania, é 

acreditar que uma sociedade letrada, pensante e crítica pode modificar o futuro de 

toda a nação. 
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