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RESUMO 

 

O Brasil é considerado um dos países com maiores índices de preconceitos, sejam 
eles, raciais, religiosos, sexuais e, até mesmo, o  linguístico. Especificando melhor, o 
preconceito linguístico ocorre, geralmente, com quem fala “errado”, ou seja, pessoas 
de classe baixa ou pouco estudo, são intituladas erroneamente como estes falantes. 
A escolha desse tema traz consigo o objetivo de desenvolver uma reflexão teórica 
mais aprofundada a respeito do preconceito linguístico e de suas variedades 
linguísticas presentes no Brasil, além de finalizar com este preconceito cometido por 
grande parcela da sociedade que  são pessoas elitizadas que criaram um modelo 
padronizado da língua portuguesa a ser seguido. Eles estão, automaticamente, 
interligados aos padrões socioeconômicos, fazendo-se notório, o aumento dessa 
discriminação em nosso país Este trabalho de conclusão de curso engloba-se numa 
pesquisa de caráter bibliográfico, de base qualitativa, que tem como alvo principal 
não consistir na formação de opiniões especificas. Além disso, essa pesquisa foi 
designada em livros e gramáticas, que traz importantes autores, tais como: 
Ferdinand de Saussure (1916), Marcos Bagno (2006) e André Martinet (1978). Tal 
pesquisa, objetiva resultar um esclarecimento do preconceito linguístico na 
sociedade brasileira, causando assim, um grande impacto entre os falantes 
brasileiros, visando acabar com essa estigmatização, para que, assim, possa acabar 
de uma vez por todas com este maldito preconceito, acreditando ser importante, 
para atender os anseios dos falantes, objetivando a comunicação.  
 

Palavras-chave: preconceito; variedades; linguistico; Brasil. 
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ABSTRACT 

 
 
Brazil is considered one of the countries with the highest rates of prejudice, be it 
racial, religious, sexual or even linguistic. Specifying better, linguistic prejudice 
occurs, generally, with those who speak "wrong", that is, people of low class or little 
study, are misnamed like these speakers. The choice of this theme brings with it the 
objective of developing a deeper theoretical reflection on the linguistic prejudice and 
its linguistic varieties present in Brazil, besides ending with this prejudice committed 
by a large part of the society that are elitist people who have created a standardized 
model of the Portuguese language to be followed. They are automatically interlinked 
with socioeconomic patterns, and it is becoming clear that this discrimination in our 
country is increasing. This course ends in a qualitative bibliographical research 
whose main objective is not training of specific opinions. In addition, this research 
was designated in books and grammars, which brings important authors such as: 
Ferdinand de Saussure (1916), Marcos Bagno (2006) and André Martinet (1978). 
Such research aims at clarifying the linguistic prejudice in Brazilian society, thus 
causing a great impact among Brazilian speakers, aiming to end this stigmatization, 
so that, once and for all, it can be ended once and for all with this accursed prejudice, 
believing it to be important, to meet the wishes of the speakers, aiming at 
communication. 
 
 

Key-words:  prejudice ;      varieties;      linguistic;     Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

            O preconceito linguístico vem se tornando um dos mais terríveis preconceitos 

executados nos dias atuais, além de ser interligado as diferenças sociais, regionais, 

históricos, acabou se tornando um dos maiores causadores de afastamento ou 

exclusão no ambiente social e cultural, devido a sua origem, suas etnias e até 

mesmo, a sua religião. 

            Acredita-se ser importante, para atender esses anseios, o conceito de certo 

ou errado deve ser substituído por adequado ou inadequado, sempre que utilizamos 

a linguagem, objetivamos a comunicação. Entretanto, as diferenças entre oralidade 

e escrita devem ser vistas das perspectivas do uso.  

         O aumento da atitude discriminatória com pessoas de classe social com pouca 

oportunidade de estudos, formenta o interesse pela pesquisa sobre a oralidade e a 

escrita. Haja vista, o publico alvo serão pessoas que acreditam que a maneira de 

falar causa grande impacto na sociedade e que a linguagem está ligada a um status 

social. 

            Foi abordado a dicotomia de Saussure, que tem como objetivo entender a 

língua e a fala para o convívio social. Além disso, foi trazido como objetivos 

específicos perguntas e respostas para buscar a compreensão das formas em que 

ocorrem o preconceito linguístico no Brasil. São eles: A dicotomia Língua e Fala; As 

diferenças entre os falantes brasileiros e a definição do Preconceito Linguístico.  

            Tal pesquisa, objetiva resultar a um esclarecimento do preconceito 

linguístico, ocorrido na sociedade brasileira, causando assim, um grande 

constrangimento entre os falantes brasileiros. Dentre os autores, temos: André 

Martinet, Ferdinand de Saussure, Marcos Bagno, Maria Lucia de Castro e Marli 

Quadros. 

            No capitulo 1, prevalece a descrição da dicotomia Língua e Fala, de 

dicotomia de Ferdinand de Saussure. Seguindo, a pesquisa trará de forma clara e 

evidente, o uso das variações linguísticas e encerrando, no capitulo 3, encontrará as 

diversas formas em que ocorrem a manifestação do preconceito linguístico. 



                                                                                                                                       
 

 
 

2. LÍNGUA E FALA: A DICOTOMIA SAUSSUREANA 

      

           Ferdinand de Saussure (1857-1913) nasceu em Genebra, numa  família de 

origem francesa, que contava entre seus membros com geólogos, gramáticos e 

naturalistas, como seu avô materno, Henri de Saussure. Nesse ambiente de elevada 

cultura científica, o jovem Ferdinand logo aprendeu latim, alemão, inglês, grego, e foi 

iniciado na grande tradição da filosofia alemã do século XIX e no idealismo 

romântico particular. 

          Aos dezoito anos, começou sua carreira universitária na área de ciências 

exatas. Entretanto, orientado por Adolphe Pictet, filólogo e amigo da família, iniciou 

seus estudos em Linguística na universidade alemã de Leipzig e , posteriormente, 

estudou em Berlim e Paris. Em 1877, ainda estudante, Saussure começou a firmar 

sua reputação, apresentando á Sociedade Linguística de Paris um brilhante estudo 

sobre o sistema primitivo das vogais nas línguas indo-europeias, o que se tornaria, 

no ano seguinte, seu único livro publicado em vida.  

          Aos vinte dois anos, apresentou, em Leipzig, como tese de doutorado, um 

estudo sobre o emprego genitivo absoluto em sânscrito. Iniciou, então, a carreira de 

professor universitário, ocupando primeiro a cadeira de Gramática Comparada, na 

École Pratique dês Hautes Études, em Paris (1881-1891) e, posteriormente, na 

Universidade de Genebra, as cadeiras de Linguística Indo-europeia e Sânscrito 

(1901-1907) e Linguística Geral (1907-1912). 

           Em 1916, três anos após a morte de Saussure, seus discípulos Charles Bally 

e Albert Sechehaye publicaram um apanhado de três cursos que ele havia 

ministrado no âmbito da cadeira de Linguística, com o titulo “ Cours de Linguistique 

Générale” ( Curso de Linguística Geral, texto fundador das ciências humanas no 

século XX. ( SAUSSURE, 1916, Curso de Linguística Geral). 

             A dinamismo do pensamento saussuriano, tem renovado a atualidade. O 

resultado de suas ideias, originou-se em uma prática metodologia e uma abordagem 

utilitária dos fatos linguísticos. Essa metodologia pode ser colocada com sucesso ao 

ensino e estudo da língua portuguesa. O recurso principal para que, no século 

dezenove, a linguística fora feita é o chamado método histórico comparativo. 

           Através desse método, é plausível observar como as igualdades do Francês 

para o Português, nos mostra a originalidade dessas duas línguas, já que ambas 



                                                                                                                                       
 

 
 

vieram do latim. “A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema 

estabelecido e uma evolução: a cada instante, ela é uma instituição atual e um 

produto do passado.” (p.16) Ele definiu um novo instrumento de estudo para a 

linguística, as dicotomias. 

 

A linguística propriamente dita, que deu à comparação o lugar que 
exatamente lhe cabe, nasceu do estudo das línguas românicas e das 
línguas germânicas. Os estudos românicos contribuíram 
particularmente para aproximar a Linguística do seu verdadeiro 
objeto. (Saussure,1916,p.35) 

 

 

            No Curso de Linguística Geral, de Saussure, não vemos a palavra dicotomia, 

mas são existentes quatro pares de definição que fazem um resumo da análise de 

Saussure, essas definições ou dicotomias, são: Diacronia vs Sincronia, Língua vs 

Fala, Significado vs Significante e Paradigma vs Sintagma. O termo dicotomia é 

derivado do grego dichotomia, que tem significado de dividir em partes iguais. 

          A língua que é falada executa um cargo tão dominante no cotidiano que um 

dos piores obstáculos para quem quer aprender um pouco mais sobre a línguas e 

suas definições, é projetar um olhar com a finalidade de fazer da linguagem um 

instrumento de estudo.  

       Um dos pensamentos de maior relevância atribuído ao linguista suíço Ferdinand 

de Saussure (1857-1913) é a de que “o ponto de vista cria o objeto”. E qual o motivo 

de ser tão importante? Porque tudo dificulta quando estudamos a língua. 

       De maneira oposta a outros pensadores, Saussure vai usar a língua como 

artificio para apurar sobre a própria língua, seu objeto. E, para complicar um pouco 

mais, descobriremos que  “a língua não é um objeto acessível, um objeto concreto 

como uma pedra, um bicho, uma substância, um osso etc. A língua, nas palavras do 

mesmo Saussure, é um objeto escondido”. 

       Através de uma série de ruídos que, por algum instante, faz sentido para outros 

seres humanos por executarem as mesmas ações, comprovam uma capacidade 

informacional. Isso acabou resultando num tipo especifico para compreender o 

mundo e suas coisas. 

 



                                                                                                                                       
 

 
 

      Jean-Claude Corbeil, um antropólogo canadense, idealizou este enigma da 

seguinte forma: 

 

A única coisa que é real é o comportamento linguístico do individuo, 
cuja única manifestação explicita, concreta, é a cadeia sonora 
produzida, portanto uma série de sons que se sucedem no tempo e 
formam grupos mais ou menos complexos separados por 
respirações, pausas, paradas, silêncios. Todo o resto, sobretudo o 
sentido e as regras que comandam a reunião dos elementos, é 
implícito, escondido na inteligência e na memória dos falantes, fora 
do alcance imediato tanto do ouvinte como do observador. Na 
linguística, o real é sempre individual e sempre em situação, 
determinado por coordenadas temporais, espaciais e sociais. Dentro 
deste espirito, poderia se dizer que a língua não existe, mas que só 
existem indivíduos que falam. (Jean-Claude Corbeil, 2001, p.177)  

 

         A partir do momento que o cientista tem em mente um objeto de estudo, isso 

marcará de forma relevante a análise de seu projeto. 

      Entende-se que a língua é um conjunto de signos convencionais e leis 

combinatórias que facilitam a comunicação entre os indivíduos de uma sociedade. A 

parte individual será sempre a fala, sendo assim, podemos dizer que a língua é 

coletiva ou grupal, pois, em qualquer lugar que a utiliza em sua modalidade oral ou 

escrita, existe uma comunidade de fala. 

       A língua e a fala se separam simultaneamente, ou seja, separa-se ao mesmo 

tempo. O que é individual e o que é social. A língua não estabelece uma missão do 

falante, ela acontece de forma passiva e não pressupõe premeditação. A fala é o 

oposto, é um ato individualista de arbítrio e intelectualidade, no qual cabe discernir. 

       Diante de sua sabedoria, no livro Curso de linguística geral, Saussure afirma 

que “a linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua considerada em si 

mesma e por si mesma”, assim, esta é indispensável para que possamos entender 

os princípios de Saussure. 

        Todas as palavras que exprimem sentidos são classificadas como signos 

linguísticos. Estes, são estruturados pelo encontro de duas ideias desenvolvidas por 

Saussure: significado e significante. O significado é a própria ideia que ele emite 

sobre determinada palavra. Já o significante é o aspecto gráfico e fonético do signo.  

         É a sua dicotomia essencial e, ligadamente com sincronia/diacronia, 

estabelece uma das mais fomentas. Definida na oposição social e individual, 

apareceu-se com o período bastante fértil. É verídico que a língua (langue) está no 



                                                                                                                                       
 

 
 

campo social; o que é ação de fala ou discurso (parole) encontra-se na esfera do 

individual. Saussure (p. 16) declara e informa ao mesmo tempo: “A linguagem tem 

um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro”. 

Vale ressaltar que, para Saussure, a linguagem é a faculdade natural de usar uma 

língua, “ao passo que a língua constitui algo adquirido e convencional” (p. 17). 

           Segundo Aristóteles, a língua foi criada para interação social, tendo em vista 

o fim das formas de violência porque permitia a negociação entre os homens. Criou-

se, então, na Grécia Antiga, a Tradição Gramatical. A norma é dada como a 

diferença entre o certo e o errado, sendo considerada como o uso ideal que deveria 

ser empregado na sociedade. Por vezes, a norma padrão toma como base 

estruturas linguísticas encontradas em textos escritos no passado e que são 

obsoletas, quando comparadas ao uso atual da língua. 

           A língua, distinta da fala, é um objeto que se pode estudar separadamente. 

Não só pode a ciência da língua dispensar outros componentes da linguagem, como 

também, torna-se possível quando estes elementos não se misturam. No entanto, a 

linguagem é heterogênea, assim, delimita-se a língua como uma natureza 

homogênea, sendo constituído de uma imagem acústica e de uma união de 

sentidos. 

           Considerada um multissistema, a língua se divide em quatros sistemas: o 

léxico, a gramática, o discurso e a semântica. O sociocognitivo ativa quando ocorre a 

proliferação dos mecanismos conversacionais, ou seja, a interação social por meio 

da língua falada. Ela é um objeto definido no conjunto dos fatos da linguagem e é a 

parte social, exterior ao individuo, que por si só, não pode modifica-la. 

           Procede o diagrama proposto por Castilho, ao descrever o português 

brasileiro em sua gramática. 

  

Aqueles quatro sistemas, apesar de independentes, também 
interagem uns com os outros, graças precisamente ao 
DSC(dispositivo sociocognitivo) ou, melhor, através dele, pois é esse 
dispositivo que aciona e dispara nossas capacidades de apreensão 
do mundo e de representação dessa experiência em formas 
linguísticas (Nova Gramática do Português Brasileiro, Ataliba T. de 
Castilho, 2010) 

 
 

           Ao usar os recursos linguísticos, estará sujeito aos processos de 

gramaticalização, lexicalização, discursivização e semanticização. 



                                                                                                                                       
 

 
 

3.  AS DIFERENÇAS ENTRE OS FALANTES BRASILEIROS 

 

             A língua é como um curso de água que se renova, ou seja, ela não é única e 

concluída, mas, está em constante transformação. Em nosso cotidiano, percebemos 

variações que revelam-se a cada instante, e que contrapõe à gramática. Bagno 

(2002), atendendo deste assunto, afirma que “[...] o uso que não está consagrado 

nessa “norma culta” (o uso que não está abonado nas gramáticas normativas e nos 

dicionários simplesmente “não existe” ou não é português”. 

           No entanto, percebemos que a gramática resiste a essas variações, mesmo 

sabendo que elas já dominam um espaço considerável em nossa sociedade. O 

Brasil possui uma variedade linguística muito extensa, devido às características de 

cada região, as dissemelhanças sociais etc e, por isso, nem todos tem alcance à 

cultura que é atribuída à “elite”, embora a escola trabalhe a linguagem formal dentro 

da sala de aula, ela não tem uma didática compatível, pois, não se leva em 

consideração a realidade social do grupo. 

          A este respeito, Bagno (2007), defende que: 

 

[...] A escola tenta impor sua norma linguística como se ela fosse, de 
fato, a língua comum a todos os quase 190 milhões de brasileiros, 
independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua 
situação socioeconômica, de seu grau de escolarização etc [...] 
(Bagno, pag 58, 2007) 

 
 

         Cabe citar que existe a questão do preconceito linguístico, a qual não se limita 

no processo educativo, a vida social, econômica e emocional das pessoas, porque 

carregam maior estigma negativo. Nota-se, portanto, que o preconceito linguístico 

coopera com o maior problema educacional, que é a “aprendizagem”, na proporção 

em levar os discentes e docentes a pensar a respeito do estudo da língua 

portuguesa como algo que não faz parte de sua realidade. 

           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 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 dár-se-a 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 deshistoricização 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. (Bagno, 2001, 
p.37)  

 

         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.      



                                                                                                                                       
 

 
 

           Variação Linguística, que nada mais é do que uma variante de uma língua. 

Ela pode ser considerada em três formas: Diatópica ( que está relacionada à região 

do falante), Diastrática ( que está ligada ao convívio social) e Diafásica ( onde se dá 

em função do contexto comunicativo ou idade do falante). A ocasião determina como 

falaremos. 

           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 

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.  

         Usamos na linguagem oral as palavras sem nos preocuparmos com o 

formalismo, e elas raramente serão escritas em um texto, pois “nesse caso, o falante 

não está preocupado com o que é „certo‟ ou „errado‟ segundo as regras ditadas 

pela comunidade” (TERRA, 2008, p. 84). 

               É notável essa mudança através do longo do tempo, como venho 

esclarecendo essa diversidade de estilos e expressões. 

 

As línguas mudam todos os dias, evoluem, mas a essa mudança 
diacrônica se acrescenta uma a outra, sincrônica: pode-se perceber 
numa língua, continuamente, a coexistência de formas diferentes de 
um mesmo significado. Essas variáveis podem ser geográficas: a 
mesma língua pode ser pronunciada diferentemente, ou ter um léxico 
diferente em diferentes pontos do território. (CALVET,2002, p.89) 

 
 

               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.  

              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. 

          

           Usar o português justo e sério (linguagem formal escrita) em uma conversa  

informal e desenvolta é falar de forma inadequada. Soa como arrogante e falso. 

Assim como, é inapropriado a utilização de gírias, termos grosseiros e irreverentes 

em uma situação formal. 



                                                                                                                                       
 

 
 

4. O PRECONCEITO LINGUISTICO  

 

              No contexto social se faz perceptível o uso da palavra preconceito diante de 

várias outras definições, indicando as inúmeras manifestações do preconceito entre 

os seres humanos. Ouvem-se com certa repetição, práticas de preconceito racial, 

sexual, religioso, etc. Dentre esses preconceitos, destaca-se uma outra modalidade, 

a do preconceito linguístico. 

              Em ligação ao preconceito linguístico, em uma entrevista a Abraçado (2008, 

p12.), Scherre apresenta a seguinte definição: “[...] o preconceito linguístico é mais 

precisamente o julgamento depreciativo, jocoso e, consequentemente, humilhante 

da fala do outro [...]”.  O preconceito linguístico se manifesta repetidamente diante 

dos hábitos de oralidade, pois durantes essas ações não há tanta fiscalização 

quanto nas práticas escritas, que são executadas com mais formalidade, objetivando 

atingir próximo a norma padrão. 

             Marcos Bagno (2006, p.40) expõe mais uma definição de preconceito 

linguístico:    

 

O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe [...] 
uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua 
ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos 
dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse 
triangulo escola-gramática-dicionário é considerada, sob ótica do 
preconceito linguístico, “errada, feia, estropiada, rudimentar, 
deficiente[...] (Marcos Bagno, pag 40, 2006) 

 
 

          Esse preconceito evidencia-se diante das desigualdades existentes entre cada 

forma de falar, no qual as pessoas às veem como erro, tratando como considerável, 

somente a variedade de predominância, a norma padrão, inferiorizando, assim, as 

demais variedades linguísticas. 

               O preconceito linguístico 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 

transformado numa “ciência esotérica” que somente alguns “iluminados” conseguem 

dominar completamente. 

         Para reforçar esta ideia, 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. (Bagno, 2015, p.17) 
 



                                                                                                                                       
 

 
 

        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. 

         É necessário entender que existem pessoas que receberam pouca ou 

nenhuma instrução escolar e, portanto, não possuem conhecimento sobre a 

variedade culta da língua portuguesa, mas, não é por isso que sua comunicação 

pode receber o estigma do “falar errado”. 

       Este projeto visa acabar com o mito de que somente a variedade culta da língua 

pode ser considerada a correta e, assim, valorizar toda forma de comunicação, sem 

desprezar nenhum tipo de variação da língua e sem menosprezar pessoas de 

classes populares e estigmatizadas. 

       Não há como menosprezar a importância do ensino da norma padrão da língua 

portuguesa nas escolas, pois essa é a variedade utilizada como avaliação no mundo 

profissional e, muitas vezes, na vida cotidiana. No entanto, é importante ressaltar 

que isso não deve possibilitar a discriminação das demais variedades, que são 

relacionadas à marginalização apenas por serem diferentes e, como qualquer tipo 

de preconceito, torna-se uma forma de manter afastados os diferentes. 

       Muitas vezes, essa é a maneira pela qual a elite da sociedade exerce seu 

preconceito, por meio de um discurso positivo e que, na maioria das vezes, não traz 

benefícios para as camadas mais pobres da sociedade. Esse sistema é veiculado 

nas escolas, as quais são vítimas e produzem vítimas em seu processo de ensino. 

Gomes (2007,p.76): 

 



                                                                                                                                       
 

 
 

Esse preconceito é fruto de uma história de prescrição da gramática 
normativa, que nos acostumou a achar que toda forma diferente das 
regras gramaticais contidas nos livros que estudamos são “erradas”. 
É fruto de uma tradição de tratamento da língua como um sistema 
rígido de leis a serem cumpridas, e aquele que não cumpre é “julgado 
e condenado” por isso. (GOMES, 2007, p.76) 

 
       Utilizando o Brasil como instrumento de análise, pode-se afirmar que há 

preconceito quanto à cor de pele, à religião, à orientação sexual e às classes 

sociais, esses são os motivos da exclusão social no país.  

          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. 

       

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) 

 

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

apartir 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. 

 

         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 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. (Bagno,2015,p.12) 

 

 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       
 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Entende-se que a língua é um conjunto de signos convencionais e leis 

combinatórias que facilitam a comunicação entre os indivíduos de uma sociedade. 

Sendo assim, podemos dizer que a língua é coletiva ou grupal. A partir daí, entra em 

ação a Variação Linguística, que nada mais é do que uma variante de uma língua. 

Ela pode ser considerada em três formas: Diatópica, Diastrática e Diafásica. 

Segundo Aristóteles, a língua foi criada para interação social, porque permitia a 

negociação entre os homens. A norma é dada como a diferença entre o certo e o 

errado e, por diversas vezes, a norma padrão toma como base estruturas 

linguísticas encontradas em textos escritos no passado e que são obsoletas, quando 

comparadas ao uso atual da língua. A partir dos usos destas normas, nasce o 

Preconceito Linguístico, que significa a falsa consciência de que existe uma variante 

superior á outra.  

              Sendo assim, a importância de um trabalho de esclarecimento, que 

possibilite ao cidadão reconhecer que a falta de formalidade ao falar ou ao escrever, 

não resulta em um motivo para uma divisão social, pois, nunca escrevemos como 

falamos e nunca falamos como escrevemos, simplesmente porque a língua é um 

organismo vivo em metamorfose. Haja vista, o publico alvo serão pessoas que 

acreditam que a maneira de falar causa grande impacto na sociedade e que a 

linguagem está ligada a um status social.  

             Ficou de forma clara e evidente, o esclarecimento dos problemas discutidos 

na monografia, tendo alcançado grande parte da população com os seus objetivos 

propostos, trazendo melhorias para o fim do preconceito linguístico na sociedade 

brasileira. 

            Existem varias formas para uma evolução futura desta pesquisa, como por 

exemplo, o avanço da tecnologia e a chegada em comunidades menos favorecidas, 

vê-se como uma oportunidade e servem como investimento para a criação de 

projetos voltados para esses falantes.  
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