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Resumo 

Esta pesquisa se preocupa em analisar a ocorrência 

do preconceito linguístico em sala de aula. É 

fundamental o reconhecimento e valorização das 

variedades não padrão da língua portuguesa, e cabe ao 

professor proporcionar esse conhecimento em sala de 

aula, porém, ainda há muita resistência em admitir essas 

variedades, embora os documentos oficiais que orientam 

o ensino, já as admitam. A prática do preconceito 

linguístico ainda é muito presente na sala de aula, 

inclusive praticada por professores. 

Introdução  

Desde muito tempo, nos foi imposto um modelo 

idealizado de língua, a norma padrão, aquela que segue 

as prescrições da gramática normativa, porém, essa 

concepção de língua “correta” é um mito, pois a língua é 

homogênea (BAGNO, 2015), concepção essa, que faz 

surgir o preconceito linguístico, que estigmatiza o outro 

pela sua variedade de língua não padrão. Os 

documentos oficiais que orientam o ensino de língua, 

PCN e BNCC, se preocupam com a abordagem das 

variedades linguísticas e com o combate ao preconceito 

linguístico em sala de aula, mas ainda existe uma 

resistência em admitir a variação linguística nas escolas. 

Desta forma, esta pesquisa se preocupa em analisar se, 

e, como ocorre preconceito linguístico em sala de aula. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica, com base 

em livros, revistas e artigos científicos. Em um primeiro 

momento foi feita uma seleção dos materiais a serem 

analisados, o que permitiu a pesquisadora maior 

conhecimento teórico sobre o tema, para uma posterior 

análise dos dados disponíveis nos materiais 

pesquisados, para então concluir a investigação que este 

trabalho se propõe. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, essa pesquisa se ocupou em caracterizar a 

heterogeneidade da língua, pois durante toda a vida 

aprendemos nas escolas que a língua “certa” é aquela 

que está prescrita na Gramática Normativa, baseando-se 

na crença de que existe uma única língua portuguesa 

qualquer manifestação linguística que escape do 

triângulo escola-gramática-dicionário não é português 

(BAGNO, 2015), e essa concepção acaba fazendo com 

que a língua seja um forte elemento de discriminação  

 

 

social (FARACO; ZILLES, 2015) por meio do preconceito 

linguístico. Os estudos linguísticos nos mostram que a 

língua é heterogênea, e que a variedade de língua 

proposta de língua da gramática normativa é apenas 

mais uma dessas variedades. O professor deve ter 

consciência do seu papel na transmissão desse 

conhecimento, e rever o conceito de “erro” durante as 

suas aulas, porém na prática, há um predomínio da 

concepção mais tradicional (FARACO; ZILLES, 2015), e 

quando as variedades não – padrão são usadas em sala 

de aula, na grande maioria das vezes o professor corrige 

o aluno, constrangendo-o, ou mesmo quando aparece 

alguma atividade em que aparece a variação, o professor 

trata de forma estigmatizada ao passar para os alunos. E 

desta forma o preconceito linguístico se propaga, já que 

a linguagem é um fator importante de identidade e 

segregação, porque denuncia as diferenças desde que o 

homem começou a falar (LEITE, 2008). 

Conclusão ou Conclusões 

A escola tem um papel fundamental no combate ao 

preconceito linguístico, como todos os outros tipos de 

preconceito, e cabe ao professor buscar meios para 

trabalhar as variedades linguísticas, juntamente com a 

norma padrão, tão valorizada nas escolas. Neste 

trabalhou, buscou-se mostrar a ocorrência desse 

preconceito por parte dos professores, bem como de 

seus alunos, e a importância de valorizar as variedades 

de língua e a cultura trazidas pelos alunos. Além disso, é 

importante a formação contínua dos professores, para 

que tenham meios de trazer de forma efetiva, esse 

conhecimento à sala de aula. 

Agradecimentos 

Agradeço a Deus, as instituições de financiamento e 

fomento, CNPQ, Fundação Araucária e UEPG e a minha 

orientadora Dra. Valeska Gracioso Carlos pela 

oportunidade e por todo ensinamento. 

BAGNO, M. Preconceito linguístico. São Paulo. Parábola Editorial, 

2015. 

LEITE, Marli Quadros. Preconceito e intolerância na linguagem. 
São Paulo. Contexto, 2008.  
ZILLES, A.M.S; FARACO, C.A. Pedagogia da variação linguística. 
São Paulo. Parábola Editorial, 2015. 
BRASIL, Ministério da Educação (MEC). Parâmetros Curriculares 
Nacionais: língua portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. 
– Brasília, 1998 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a 
Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. 
 


