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1. RESUMO 

Este artigo tem por objetivo mostrar que na língua portuguesa brasileira existem as 

diferenças entre a fala e a escrita, porque a fala é natural à pessoa, enquanto a 

escrita, pode ou não ser aprendida e que o preconceito é um ato incoerente e 

discriminatório com o ser humano, considerado um desrespeito com a enorme 

diversidade e a variabilidade apresentada pela língua no uso cotidiano. O presente 

artigo teve como embasamento a pesquisa bibliográfica da Constituição Federal, 

tendo o artigo 5º como referência para o seu desenvolvimento; além de sites sobre a 

língua portuguesa falada e o preconceito linguístico, e em diversos livros dos 

pressupostos teóricos de vários autores, como Marcos Bagno e Marta Scherre, 

sobre o preconceito linguístico. Essas pesquisas serviram de base para orientar a 

metodologia, e os resultados obtidos foram satisfatórios. A pesquisa bibliográfica foi 

o passo inicial na construção efetiva desse artigo, e para evolução do tema 

abordado no presente trabalho, fez-se necessário uma boa revisão bibliográfica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

         Ao falarmos em preconceito linguístico, precisamos saber o que é 

preconceito, o que significa esta palavra, o que ele faz e porque ele ocorre. Marta 

Scherre (2013), na Revista Galileu (online), pontua que preconceito linguístico é “o 

julgamento depreciativo, desrespeitoso, e consequentemente humilhante da fala do 

outro ou da própria fala”.  

         Continua a autora supracitada refletindo que falar faz parte do nosso 

cotidiano, de nossa vida. A comunicação entre pessoas é uma característica básica, 

onde expressamos nossos desejos, pensamentos e nossas ações. É por meio de 

uma língua que o ser humano se individualiza numa busca contínua de identidade e 

distinção. A língua falada é que nos torna humanos e nos diferencia de todos os 

outros animais.  

Preconceito é uma ideia ou conceito preconcebido manifestado na forma de 

atitudes discriminatória a pessoas, lugares ou tradições consideradas diferentes, no 

qual, alguns tipos se destacam: Preconceito racial (as pessoas que mais sofrem são 

os negros o racismo nos dias atuais); Homofobia (termo criado para expressar o 

ódio de uma pessoa contra homossexuais ou a homossexualidade); Preconceito 

social (preconceito a determinadas classes sociais); Preconceito linguístico 



(preconceito social que separa e distingue classe sociais, estigmatizando falantes da 

Língua Portuguesa brasileira). 

         Dos tipos de preconceitos supracitados, o que será abordado nesse artigo é o 

preconceito linguístico.   

 

3. OBJETIVOS 

 

        O propósito desse trabalho é mostrar que na língua portuguesa brasileira 

existem as diferenças entre a fala e a escrita, porque a fala é natural à pessoa, 

enquanto a escrita, pode ou não ser aprendida e que o preconceito é um ato 

incoerente e discriminatório com o ser humano, considerado um desrespeito com a 

enorme diversidade e a variabilidade apresentada pela língua no uso cotidiano. 

 

4. METODOLOGIA 

 

         O presente artigo teve como embasamento a pesquisa bibliográfica da 

Constituição Federal, tendo o artigo 5º como referência para o seu desenvolvimento; 

além de sites sobre a língua portuguesa falada e o preconceito linguístico, e em 

diversos livros dos pressupostos teóricos de vários autores, como Marcos Bagno e 

Marta Scherre, sobre o preconceito linguístico.  

  Essas pesquisas serviram de base para orientar a metodologia, e os 

resultados obtidos foram satisfatórios.  

  A pesquisa bibliográfica foi o passo inicial na construção efetiva desse artigo, 

e para evolução do tema abordado no presente trabalho, fez-se necessário uma boa 

revisão bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica consiste segundo Severino (2002) em “informar o 

leitor a respeito das fontes que serviram de referência para a realização da pesquisa 

que resultou no trabalho escrito”.  

Utilizou-se também a internet como fonte de pesquisa. Ainda segundo 

Severino (2002), a internet “tornou-se uma indispensável fonte de pesquisa para os 

diversos campos de conhecimento”.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 



O propósito deste trabalho é apresentar e informar que a fala e a escrita 

fazem parte de nosso cotidiano e não devem ser confundidas, e que apesar da 

enorme diversidade e variabilidade apresentada pela língua falada no dia a dia no 

Brasil, as pessoas tendem a transformar a variedade linguística utilizada pelo outro 

em erro.  

Scherre (2013) constata que o preconceito linguístico é o mais sutil de todos 

eles, pois atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma 

língua por cada ser, no qual, milhares de pessoas se exprimem de formas 

diferentes, em que cada um tem o direito de gostar ou não do modo de falar do outro 

de uma região ou de outra, ou do falar de um grupo social ou de outro. Mas, 

ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar, nem constranger e 

nem exercer qualquer tipo de assédio ao seu semelhante pela forma de falar. 

         A Constituição Federal Brasileira estabelece, no art. 5º - Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 

igualdade, a segurança e a propriedade. Inciso III – “ninguém será submetido à 

tortura nem tratamento desumano ou degradante”. (p.26) 

Ora, o preconceito linguístico se configura como um tratamento desumano e 

degradante, ou seja, uma tortura moral, e se eterniza no falar de uma região ou um 

determinado grupo social. Mas, se a própria Constituição Federal Brasileira cita 

como lei que estabelece que nós todos sejamos iguais, então qual o porquê deste 

preconceito?  

         Todos têm o direito de se expressar sem constrangimento, na forma que for, 

seja aquele que tenha ou não fluência e que seja capaz ou não de expressar seus 

sentimentos com clareza, de manifestar seus conhecimentos. Enfim, todos têm o 

direito e liberdade de falar sua língua ou a sua variante.  

Bagno (2006), aponta que o preconceito linguístico nada mais é do que um 

preconceito social que distingue e separa classes sociais, estigmatizando ou 

prestigiando falantes da língua portuguesa brasileira. Alguns conceitos sobre a 

língua dizem que o preconceito linguístico é uma forma de preconceito a 

determinadas variedades linguísticas e para a linguística os chamados erros 

gramaticais não existem nas línguas naturais.  

         Nenhum linguista, em sã consciência, propugnaria o uso de palavras e 

expressões erradas – do ponto de vista da gramática normativa - na imprensa ou em 



textos formais, em geral. Mas a linguística parte do princípio que a norma culta, 

embora seja de grande importância, não é o único padrão linguístico existente, na 

verdade, na maior parte do tempo, há outras normas que não a culta.  

Incorreto seria, se usássemos a língua padrão, com suas regras rígidas, para 

falar com um ambulante, ou o sorveteiro, pois pensariam que estaríamos querendo 

ser superior a eles. Carvalho (2003), reitera que a evolução da língua se deu através 

dos “erros gramaticais” e de pronúncia, praticada pelo povo romano, ao longo dos 

séculos, e que o latim se transformou no que é hoje o português, o espanhol, o 

francês, o italiano, etc. Com isso, o estudo da linguagem popular ajuda a 

compreender a evolução diacrônica das línguas.  

         A origem de preconceito linguístico está na diferença de língua falada e língua 

escrita. Ambas são muito diferentes, pois, enquanto a língua escrita é estática, 

sofrendo mudanças lentamente, a língua falada vive mudando, se adaptando a cada 

nova geração, sempre recebendo novas palavras e verbetes, que são normalmente, 

utilizadas por falantes de todos os lugares, seja na zona rural, subúrbios ou 

metrópoles. 

         Alguns não entendem as diferenças entre elas e não as aceitam, pois uma 

minoria pertence a certas classes privilegiadas e estes consideram um desrespeito 

com a norma culta e tentam impor uma unidade linguística que existe na gramatica, 

considerando assim um “erro” as variações. 

         Pela forma de escrever e falar pode-se denunciar de onde é e qual a classe 

social que o falante tem, causando o preconceito linguístico, e este pode 

desestruturar uma pessoa socialmente, pois o ato de ironizar o “erro” de uma 

pessoa, pode desencadear, por exemplo, em uma criança, em fase de 

aprendizagem, um bloqueio e acabar prejudicando seu aprendizado.  

  De acordo com Callou (2008, p. 59) parte-se do princípio de que a escola tem 

por objetivo ensinar a língua materna, objetivo que à primeira vista pode parecer 

claro e simples. Entretanto, o objeto de ensino não está claramente definido, já que 

qualquer língua apresenta variação e é necessário conhecer o seu funcionamento 

para explicar a intercompreensão, não obstante as variações. 

         Callou (2008), propõe que para ensinar a língua materna, é necessário 

considerar as duas posturas possíveis. Pode-se adotar uma perspectiva normativa e 

purista, que concebe a língua como um código homogêneo, único e intrinsecamente 

superior, igualando o uso padrão aquele que está descrito nas gramáticas e nos 



dicionários. Essa orientação tende frequentemente a ignorar e rejeitar certos usos 

que não estão de acordo com a norma padrão, não só os da criança, mas também 

os da sociedade.  

         Por outro lado, adotar uma perspectiva sociolinguística e funcional é admitir a 

coexistência de variedades de uso e não igualar à norma padrão. Essa postura 

possui o mérito de considerar o código como um meio e não como um fim. 

(CALLOU, 2008).  

A primeira postura mencionada garante a continuidade do preconceito 

linguístico, endossada por uma prática de ensino excludente, voltada a valorizar 

mais os meios do que a apropriação da linguagem. A segunda postura possui 

ligação estreita com uma aprendizagem interacionista e significativa, pois, apresenta 

todas as formas de se comunicar e orienta a mais adequada para cada situação, 

mostrando-se verdadeiramente liberadora. 

         O preconceito, independentemente da forma como se manifesta, sempre 

surge diante das diferenças. Procurar as causas desse preconceito e taxá-lo de 

“errado” não é algo que agrega ao debate, “é algo que encontramos em nosso 

cotidiano, e ele se disfarça para tornar a variabilidade linguística um erro (Silva, 

2007, p.125)”. Portanto, o preconceito linguístico consiste num problema de ampla 

repercussão na educação, trata-se de um fenômeno social digno de debates e 

pesquisas para maior compreensão de suas causas e consequências no cotidiano 

escolar. 

          Ainda há um longo caminho a percorrer. As mudanças que precisam ocorrer 

em relação ao preconceito linguístico não estão apenas no nível superior, mas em 

todos os níveis da educação. Existe uma relação bastante estreita entre linguagem e 

pensamento, por isso não se pode negar a relevância de valorizar a forma como o 

discente se expressa, pois, assim o mesmo se torna produtor de ideias e não mero 

reprodutor de impressões alheias. 

  Para que o ensino do português seja bem sucedido, é necessário acabar com 

o preconceito linguístico e valorizar a bagagem cultural levada à sala de aula (...), 

deve-se abrir espaço para discussões, debates, produção e interpretação de textos 

e, finalmente, acabar com o ensino metódico que subestima o aluno (POSSENTI, 

1996, p.45). 

         Todo discente que adentra uma sala de aula de ensino superior traz uma 

bagagem cognitiva e um arcabouço pautado em saberes pré-científicos, formados 



em sua vivência e, sobretudo, ao longo de seu processo de inserção social e 

cultural. Uma vez tendo dominado a aquisição da linguagem oral, certamente será 

capaz de aprender a linguagem escrita e a norma de ambas. 

         Com efeito, a reflexão sobre a prática docente é fundamental para extirpar o 

preconceito linguístico do meio universitário. Sendo assim, o universo acadêmico, 

como grande produtor de conhecimento emancipatório, que se erradia para a 

sociedade com intenção de melhorá-la, precisa se aproximar da realidade dos 

discentes.  

O contato com as diferenças não pode representar o encontro com a 

anormalidade ou algo que incomoda, promovendo a formação de conjecturas e 

preconceitos. Tolerar o preconceito linguístico na escola é caminhar na contramão 

da escola democrática, aberta a todos os sujeitos, independentemente da forma que 

se comunicam. 

         Segundo Jovchelovitch (2004), o saber é uma atividade que deve ser 

entendida em relação ao contexto do qual deriva. A dinâmica da forma 

representacional lhe permite a variação e a capacidade de conter as racionalidades 

necessárias à variedade infinita de situações socioculturais que caracterizam a 

experiência humana.  

Desta forma, a autora argumenta que o saber é um sistema representações 

simbólica ligadas aos contextos e aos modos de vida. O saber é sempre obra de 

uma comunidade humana e, assim, deve ser entendido no plural. Ao investigarmos 

a transformação e apropriação de saberes nas variações linguísticas, os potenciais e 

perigos inseridos na comunicação entre formas de saber, há uma contribuição ao 

entendimento dos dilemas enfrentados por comunidades cujos saberes e modos de 

vida estão expostos à contínua ameaça e destruição pelo preconceito. 

 

6. RESULTADOS 

 

         O preconceito linguístico está muito presente na mídia, escolas e em nosso 

cotidiano, e ainda muito questionado o falar bem e o falar errado por muitas 

pessoas, para muitos são invisíveis por não terem conhecimento do assunto. 

         O preconceito questiona o sentido de “falar bem” e se não estiver conforme a 

gramática é considerado totalmente errado pelas pessoas e pela mídia (TVs, 

internet, músicas brasileiras, jornal, revistas, etc.). Em termos conceituais, o 



preconceito “pode ser definido como um pré-julgamento, em geral ingênuo, ligado ao 

senso comum, as crenças que dão suporte a certezas injustificadas” (MARIANI, 

2008, p.31). O preconceito manifesta-se por meio de múltiplas formas – gênero, 

etnia, classe social – nos espaços públicos e privados, em gestos e atitudes que 

conferem singularidades aos indivíduos (GOFFMAN,1979). 

         De acordo com Lima e Vala (2004) o racismo, por sua vez, consiste num 

fenômeno relacional distinto do preconceito. Com efeito, o racismo agrega um 

processo de hierarquização, exclusão e discriminação de uma categoria social.                   

Essa categoria passa a ser definida como diferente e anormal, tendo como base 

alguma marca física, a qual simboliza a inferioridade e o desvio. 

         As autoras citadas argumentam que o racismo tem relação com a “crença na 

distinção natural entre os grupos [...] porque possuem elementos essenciais que os 

fazem diferentes” (p.402). Na sociedade brasileira, essa realidade problemática, em 

relação ao racismo e ao preconceito, permanece nas relações sociais e 

institucionais.  Com efeito, racismo e preconceito surgem associados, como face de 

um mesmo problema. 

         Situando a discussão nas relações de gênero e poder, historicamente, a 

sociedade brasileira foi marcada pelo patriarcalismo da cultura familiar. À mulher 

cabia uma posição submissa e sujeita aos mandos do homem. Na 

contemporaneidade, outras formas de preconceito têm causado preocupação, tal 

como o preconceito contra homossexuais. Contudo, é evidente que todas as formas 

de preconceito acarretam em sentimentos de inferiorização e intimidação. 

         Sendo assim, é necessário reconhecer que em vez de manifestar o 

preconceito pelas varias formas de expressão, deve-se buscar novas oportunidades 

de comunicação e experimentação no convívio com a diferença. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         O presente artigo aborda a temática do preconceito linguístico considerando 

pressupostos que envolvem a língua falada no cotidiano e legitimidade dos 

diferentes saberes que envolvem as variações linguísticas e dos que emergem na 

educação brasileira. 

         Segundo Bagno (2001), no livro “Língua de Eulália”, trata sobre a Língua 

Portuguesa e suas variações, quebrando o preconceito que existe em nossa 



sociedade sobre o português padrão e o português não padrão, onde aquele é 

falado por pessoas de uma classe social que tiveram acesso a uma educação de 

melhor qualidade e esta sociedade é a minoria da população brasileira. Nesse livro, 

Bagno, deixa claro que não existe o certo e o errado, mas diferente, dependendo do 

lugar ou cultura de cada um. 

         Assim como foi citado nesse artigo, existem muitos pensadores que discutem 

esse tema polêmico - as muitas variedades linguísticas existentes - e que, para 

defini-las é preciso levar em conta que há um ideal, a norma padrão, sendo assim, 

percebe-se que não há um falar certo ou errado e muito menos um português único, 

mas simplesmente, uma língua cheia de variações. 
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