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Resumo 

A língua é uma ação social, podemos afirmar que ela é 

plural e está sujeita a mudança. O preconceito linguístico 

é a discriminação do falar que não se enquadra no 

normativo. Assim sendo, o ambiente escolar tradicional 

está mais propenso a tal preconceito. 

Introdução  

Todas as comunidades falantes de uma língua estão 

sujeitas às variações linguísticas, seja por região, 

ascensão social, gênero ou idade. A mutação inerente 

da língua não impede o entendimento entre as diversas 

variantes, pois ambas possuem o mesmo valor de 

verdade (TARALLO, 2005). 

O preconceito linguístico é a não aceitação e exclusão 

de falantes que não se enquadram no ideal da norma 

padrão. Tem-se como consequência a marginalização 

de algumas variedades linguísticas (VASCO e 

PINHEIRO, 2016).  

Segundo Faraco (2006), o enaltecimento da gramática 

formal vem de eras passadas e segue enraizada 

hodiernamente. Contudo, tal valorização intensifica os 

pré-conceitos com as demais variedades (FARACO, 

2006). No âmbito social a variante linguística de prestígio 

ganha destaque e é vista como a mais adequada. 

A escola, por sua vez, ensina o que é mais próximo da 

variante da elite, utilizando-se de uma abordagem 

tradicional. Nas reflexões de Silva (2014), a escola é um 

ambiente de cultivo para o preconceito linguístico, pois 

nela existe a prática de ensinar o português fazendo-se 

entender que há certo e errado na fala e escrita. 

Material e Métodos 

Foram levantados artigos científicos e textos teóricos 

sobre o assunto, para que por fim, tenha uma discussão 

com diversos pontos de vista. Houve, também, a 

preocupação de fazer um percurso que esclarecesse 

todos os pontos que se conectam ao problema em 

questão. 

Resultados e Discussão 

O âmbito escolar corrobora, quando somente se dedica 

ao ensino da gramatica tradicional, para o desgaste de 

estudantes que não possuíram o capital linguístico em 

seus lares (SILVA e BOTELHO, 2019). 

Em meio disso, com as contribuições de Bagno (1999), é 

relevante apontar que todas as variações linguísticas da 

língua consistem em explicações plausíveis. Uma 

dessas, é a mudança ao decorrer do tempo, como 

menciona o autor no trecho a seguir. “O que hoje é visto 

como “certo” já foi “erro” no passado. O que hoje é 

considerado “erro” pode vir a ser perfeitamente aceito 

como “certo” no futuro da língua.”. (BAGNO, 1999, p. 

142) 

Portanto, considerar “erro” de escrita e fala quando essa 

se desvia da norma, deve ser evitado por diversos 

motivos já mencionados. 

Conclusão 

Conclui-se, então, que a língua é homogênea e que a 

escola pode contribuir para os distanciamentos dos 

discentes em sala. Todavia, para que isso seja evitado, a 

língua deve ser estudada de maneira real e sem 

limitações às nomenclaturas gramaticais. Isso impõe 

compreender sua história de formação, questões 

geografias e as contribuições socioculturais (FARACO, 

2006) 
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