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RESUMO 
Este trabalho busca apresentar e discutir o tema do Preconceito Linguístico e            
suas implicações para o fracasso escolar dos alunos no aprendizado da língua            
escrita. A pesquisa teórica realizada indica que a língua envolve muito mais que             
o falar e o escrever das pessoas, envolve situações sociais, políticas e            
econômicas. Tais aspectos distintos reforçam uma triste realidade vivida por          
aqueles que falam um dialeto regionalizado e desfavorecido à do “preconceito           
linguístico”. É importante destacar também que a variedade linguística ocorre de           
acordo com o processo histórico que acontece com as variadas regiões, onde            
cada local abriga povos com diferentes culturas e nacionalidades, e devido a            
essa situação não se pode afirmar que há algum lugar no país que se fala               
melhor ou pior o português, tudo se transforma de acordo com as necessidades             
e possibilidades apresentadas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Preconceito linguístico. Variação linguística. Fracasso. 

Escola. 

 

Introdução 

O Brasil, que possui a língua oficial, o Português, não podemos         

desconsiderar a influência de outros tipos de variações linguísticas, como dos         

índios, dos imigrantes e também o regionalismo que surge de características           

diversas em nossa cultura. Cada comunidade, cada região traz na oralidade          

as particularidades de sua comunidade. 

Mas, é possível perceber o preconceito das classes dominantes que          

falam a norma padrão, socialmente aceitos, em relação à forma de falar que             

cidadãos desfavorecidos usam. 

1 



 

O preconceito linguístico pode ocasionar o fracasso escolar? O fato é           

que estamos tão acostumados a criticar as pessoas que falam outras variações            

da língua, que não sejam a norma padrão, que nem percebemos que isso é              

preconceito linguístico. Dessa forma, criticamos não só os diferentes modos de           

falar do outro, mas também sim de forma integral a pessoa, comunidade,            

cultura, as roupas e os costumes. De acordo com Bagno (2003) citado          

por Lourenço (2013) “preconceito linguístico é somente uma denominação       

‘bonita’ para um profundo preconceito ‘social’: não é a maneira de falar que sofre              

preconceito, mas a identidade social e individual do falante”. 

Vários estudos confirmam que o preconceito que as pessoas vindas do           

interior com situações econômicas desfavoráveis sofrem em nossa sociedade         

por falarem de forma diferente, se evidencia na alfabetização. 

Quando a criança do interior chega à escola, principalmente a escola em            

áreas urbanas começa a ser taxada como alguém que fala errado, pois na             

verdade as instituições deveriam realmente mostrar ao aluno que há momentos           

de usar a norma padrão como na escrita, mas que sua variedade oral não é               

errada e sim diferente.   

O português falado no Brasil teve suas origens em Portugal, porém, com            

o passar do tempo foi se modificando e se adaptando às características            

brasileiras, de acordo com a nossa vasta cultura, devido a isso criou-se a ideia              

de que o nosso português é inferior e nossa sociedade insiste em estipular uma              

maneira culta de falar a fim de estabelecer um padrão que desrespeita nossa             

identidade cultural e social. 

O português do Brasil vai, com o tempo, apresentar um conjunto           
de características não encontráveis, em geral, no português de         
Portugal, da mesma maneira que o português, em diversas         
outras regiões do mundo, terá características também       
específicas, em virtude das condições novas em que a língua          
passou a funcionar. Há que se considerar que, se levamos em           
conta a língua escrita, vamos encontrar uma maior proximidade         
entre o português do Brasil, assim como o de outras regiões do            
mundo, com o português de Portugal, já que a língua escrita está            
mais sujeita à normatização da língua efetivada através das         
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gramáticas normativas, dicionários e outros instrumentos      
reguladores da língua. Na língua oral o processo de         
incorporação de características específicas se faz de modo mais         
rápido. (GUIMARÃES, 2005, p.25) 

 
Após os estudos feitos podemos observar que não existe o certo ou            

errado na língua, que existem diferentes formas de falar e se expressar e que a               

mesma está em constante transformação. É possível dizer também, que a         

questão da linguagem em nosso país envolve muito mais do que questões          

gramaticais e pré-julgamentos, envolvendo aspectos sociais     

provocando discriminações e preconceitos já existentes em nossa       

sociedade, impedindo a evolução, no sentido de aceitar o diferente. Infelizmente         

encontramos a discriminação agindo com força dentro dos ambientes         

educacionais, visto que, a classe mais carente também é a que mais sofre o              

preconceito. É possível afirmar também que as próprias instituições         

marginalizam o aluno que fala diferente como se o mesmo falasse errado, que             

contribui para atitudes preconceituosas.  De acordo com o Artigo 7º do Direitos           

Humanos diz que 

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer           
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual           
proteção contra qualquer discriminação que viole a presente        
Declaração e contra qualquer incitamento a tal       
discriminação.(ONU, 2009, p.06) 
 

. Por tanto os direitos de todas as comunidades linguísticas são iguais e             

independentes do seu estatuto jurídico ou político como línguas oficiais,          

regionais ou minoritárias. 

 

1. Preconceito e Variação Linguística 

 

1.1 – Conceituando o Preconceito Linguístico 

O Preconceito Linguístico é aquele gerado pelas diferenças linguísticas         

existentes dentre de um mesmo idioma. De tal maneira, está associado as            
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diferenças regionais desde dialetos, regionalismo, gírias e sotaques, os quais          

são desenvolvidos ao longo do tempo e que envolvem os aspectos históricos,            

sociais e culturais de determinado grupo. O preconceito linguístico é um dos            

tipos de preconceito mais empregados na atualidade e pode ser um importante            

propulsor da exclusão social. 

Ora, a verdade é que no Brasil, embora a língua falada pela            
grande maioria da população seja o português, esse português         
apresenta um alto grau de diversidade e de variabilidade, não só           
por causa da grande extensão territorial do país — que gera as            
diferenças regionais, bastante conhecidas e também vítimas,       
algumas delas, de muito preconceito —, mas principalmente por         
causa da trágica injustiça social que faz do Brasil o segundo país            
com a pior distribuição de renda em todo o mundo. São essas            
graves diferenças de status social que explicam a existência, em          
nosso país, de um verdadeiro abismo linguístico entre os         
falantes das variedades não-padrão do português brasileiro —        
que são a maioria de nossa população — e os falantes da            
(suposta) variedade culta, em geral mal definida, que é a língua           
ensinada na escola. (BAGNO, 1999, p. 16) 
 

Uma vez que essas variações visam à comunicação, jamais devemos          

considerá-las erros. Ao apontarmos essas alterações como erro, estamos         

cometendo o que chamamos de “preconceito linguístico”. Como todo         

preconceito, age-se maquiavelicamente em defesa de um dado status imposto          

como mais adequado e, por vezes, mais “bonito”. 

 

1.2- Variação linguística 

As variações linguísticas acontecem porque o objetivo fundamental da         

língua é a comunicação, então é compreensível que seus falantes façam           

rearranjos de acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes         

falares devem ser considerados como variações e não como erros. Como por            

exemplo: a palavra Garfo se torna Galfo, Bassora seria Vassoura, emcimba           

seria em cima, esmagrecer seria emagrecer dentre outros. 

As variedades linguísticas podem ser: diatópica ou geográfica –         
relaciona-se a mudanças linguísticas disseminadas no ambiente       
físico, observáveis entre falantes de origens geográficas       
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distintas; variação diastrática ou social – relaciona-se a um         
conjunto de fatores referentes à semelhança dos falantes e         
também com a organização sociocultural da comunidade de fala.         
Grupo social, idade, sexo e situação ou contexto social são          
fatores que estão relacionados às variações de natureza social.         
(SOUZA, JESUS e GOMES, 2013, p. 41) 

 
Quando tratamos as variações como erro, incorremos no preconceito         

linguístico que associa, erroneamente, a língua ao status. O português falado           

em algumas cidades do interior, pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto            

ou inculto, mas, na verdade, essas diferenças enriquecem esse patrimônio          

cultural que é a nossa língua portuguesa.  

“[...] a aceitação ou não de certas formas linguísticas por parte           
da comunidade falante está relacionada com o significado social         
que lhe é imposto pelo grupo que as usam, ou seja, estão            
relacionadas com o conjunto de valores que simbolizam e que se           
uso comunica. Algumas variedades são estigmatizadas ou       
ridicularizadas não porque são feias, incorretas ou ruins em si,          
mas porque a sociedade, preconceituosamente, associa seu uso        
a situações e/ou grupos sociais com valores negativos.        
Cientificamente, porém, todas as variedades de uma língua        
qualquer são igualmente consideradas, porque possuem uma       
gramática, ou seja, todas possuem regras, todas têm        
organização e todas são funcionais”. (COSTA, 1996, p. 54) 

 
É importante destacar que a variedade linguística ocorre de acordo com           

o processo histórico vivido nas variadas regiões, onde cada local abriga povos            

com diferentes culturas e nacionalidades e devido a essa situação não se pode             

afirmar que há lugares no país onde se fala melhor ou pior o português, visto               

que, tudo se transforma de acordo com as necessidades. 

 

2. O preconceito linguístico e identidade social 

Existem grandes variedades linguísticas nas mais diversificadas regiões        

do mundo, as quais sofrem mutações ao longo do tempo, e no Brasil, com um               

grande território continental presencia-se esta mudança. Muitos problemas são         

enfrentados pelo país, como: econômicos, sociais, políticos, culturais e         

linguísticos, problemas que geram o preconceito e a exclusão das pessoas. 
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[...] pessoas excluídas do poder político e aquisitivo também são          
excluídas do poder de falar. No entanto, a situação linguística do           
Brasil é ainda mais dramática. Os brasileiros urbanos letrados         
não só discriminam o modo de falar de seus compatriotas          
analfabetos, semianalfabetos, pobres e excluídos, como também       
discriminam o seu próprio modo de falar as suas próprias          
variedades linguísticas. (BAGNO, 2003, p. 75) 
 

Para trabalhar a linguagem oral de um país de grande diversidade como            

o Brasil é necessário cautela e responsabilidade, pois, a língua envolve muito            

mais que o falar e o escrever das pessoas, envolve situações sociais, políticas e              

econômicas que muitas vezes geram uma grande exclusão, portanto o respeito           

pela diversidade falada deve ser mantido e seguido por todos. 

Tais aspectos distintos reforçam uma triste realidade vivida por aqueles          

que falam um dialeto regionalizado e desfavorecido o “Preconceito Linguístico”. 

[...] a língua é parte constitutiva da identidade individual e social           
de cada ser humano – em boa medida, nós somos a língua que             
falamos e acusar alguém de não saber falar sua própria língua           
materna é tão absurdo quanto acusar essa pessoa de não saber           
“usar” corretamente a visão. (BAGNO, 2003, p. 16-17) 
 

Não há como determinar o que é certo ou errado na língua, pois, a              

mesma é mutável. Ocorrem transformações e surgem novas maneiras de falar           

e se relacionar, cada pessoa possui uma forma característica do seu meio e da              

sua cultura, mesmo quando dois países falam o mesmo idioma, há           

características que diferenciam a linguagem. 

[...] o brasileiro sabe seu português, o português do Brasil, o que            
é a língua materna de todos que nascem e vivem aqui, enquanto            
os portugueses sabem o português deles. Nenhum dos dois é          
certo ou errado, mais feio ou mais bonito: são apenas diferentes           
um do outro e atendem às necessidades linguísticas das         
comunidades que os usam, necessidades que também são...        
diferentes! (BAGNO, 2002, p. 32) 

 
Podemos destacar que não existe uma língua difícil, uma língua errada,           

todos sabem falar a sua língua materna, de acordo com sua cultura, seu             

cotidiano e suas necessidades, não é porque fala-se o mesmo idioma de            
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Portugal que o português brasileiro deve seguir as mesmas regras ou           

mudanças, cada uma possui suas peculiaridades. 

Desde cedo ouvimos falar que o português falado no Brasil é inferior ao             

de Portugal, mas, segundo o autor Bagno, existem diferenças. 

[...] no português de Portugal existem vogais e consoantes que          
os nossos ouvidos brasileiros custam reconhecer, porque não        
fazem parte de nosso sistema fonético. E muitos estudos têm          
mostrado que os sistemas pronominais do português europeu e         
do português brasileiro são totalmente diferentes. (BAGNO,       
2002, p.24) 
 

É importante discernir que o português de Portugal deu origem ao nosso            

português e que apesar de terem a mesma origem são diferentes. 

A escrita formal registrada no Brasil possui as mesmas características          

da escrita formal de Portugal, somente ao pronunciar torna-se diferenciada.          

Ainda existem relatos que mesmo depois da independência política de Portugal,           

o Brasil ainda insiste em continuar a apresentar a linguagem do mesmo como a              

correta e que se deve ser seguida. 

Afirmar que o português é difícil, é mais uma forma de discriminação,            

principalmente para com as classes desfavorecidas que não possuem um          

prestígio com a linguagem, mas mesmo assim conseguem se comunicar. 

[...] qualquer língua é “fácil” para quem cresceu rodeado por ela!           
Se existisse língua “difícil” ninguém no mundo falaria húngaro,         
chinês ou guarani, e no entanto essas línguas são faladas por           
milhões de pessoas inclusive criancinhas analfabetas. (BAGNO,       
2002, p. 36) 

 
É preciso quebrar esse tabu e aceitar que não existe uma língua que             

seja difícil, crescemos rodeados por uma linguagem, aprendemos sobre ela, e           

modificamos a mesma com o passar do tempo, no entanto, mesmo sabendo            

dessa grande diversidade enfrentamos preconceito por ouvir falar que o          

português de Portugal é que é o certo, e, portanto, deve ser seguido. 

A gramática portuguesa impõe alguns critérios que são considerados         

certos ou errados, por exemplo, quando uma pessoa troca o “R” pelo “L”,             
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considera-se que a mesma não sabe falar e usar de forma “correta” a gramática,              

porém, esquece-se da origem de muitas palavras que hoje são escritas com “L”             

e que a princípio eram escritas com “R”. Muitas vezes a troca que ocorre do “R”                

pelo “L” é causada por uma questão social e política. 

Ela trata de uma questão como sendo de ordem social e política.            
As pessoas que dizem “Craúdia” pertencem a camadas sociais         
desprestigiadas. A maneira como falam é considerada feia e         
sofre a mesma discriminação vivida por elas. (RAMOS, 2014, p.          
102) 

 
Podemos perceber que a troca de letras nas palavras gera sim um            

preconceito social, pois, ao trocar o L pelo R, considera-se que essas pessoas             

são pertencentes as camadas populares, incultas que não possuem uma língua           

socialmente aceita e sim uma linguagem pobre. 

O preconceito linguístico não ocorre somente entre as classes sociais,          

do rico para com o pobre, mas também há uma discriminação regional. O             

desrespeito ás diferenças culturais de cada povo é muito forte e em alguns             

casos ainda é pior, como em relação aos costumes, hábitos e a fala nordestina              

que se tornou um motivo de crítica e piada na mídia. 

[...] um recrudescimento de atitudes de purismo linguístico        
ultraconservador, que encontram seu lugar privilegiado nos       
meios de comunicação. Realmente, e infelizmente a mídia        
brasileira é hoje a principal responsável pela preservação e         
divulgação do preconceito linguístico (isto é, social) mais        
explícito. (BAGNO, 2003, p. 104) 

 
A discriminação regional fica explícita nas novelas, onde os nordestinos          

têm os papéis de empregados e que inspiram a comédia. Suas principais            

características baseiam-se na fala do nordestino, que é representada com um           

tom de graça, sendo muitas vezes ridicularizada, tornando o preconceito          

linguístico para com esta cultura. 

No Brasil, o Nordeste tem a cultura mais discriminada e a fala            

representa bem este cenário de inferioridade, pois, muitos acreditam que o           

português falado lá é errado, porém, existe um mito que considera o Maranhão             

8 



 

como o estado brasileiro que usa o português de forma mais adequada, isto,             

pelo fato da fala dos maranhenses ainda conter características do português           

vindo de Portugal, diferentemente do restante do país. 

O que acontece é que o português do Maranhão em relação ao            
português do resto do país é o mesmo que acontece com o            
português de Portugal em relação ao português do Brasil: não          
existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja         
intrinsecamente “melhor”, “mais pura”, “mais bonita”, “mais       
correta” que outra. Toda variedade linguística atende às        
necessidades da comunidade de seres humanos que a        
empregam. (BAGNO, 2002, p.47) 

 
O processo da escrita interfere na forma de falar. A escrita possui uma             

ortografia que deve ser seguida por todos, para que em qualquer lugar do país              

se compreenda e até mesmo corresponda ao que se pede, porém, a fala             

regionalizada deve ainda prevalecer com suas características, pois, é através          

dela que se demonstra um sentimento, ou mesmo uma situação característica. 

Em alguns casos as pessoas buscam por auxílio em livros, revistas,           

jornais, gramáticas dentre outros, para que possam escrever e se expressarem           

da forma correta, podemos chamar esses instrumentos de Comandos Para          

Gramáticas, visto que, eles comandam, dão as orientações corretas, padrões de           

como deve ser a escrita e a fala do indivíduo. Mas como nem sempre os               

próprios autores fazem uso desse mecanismo, se tornando alvo de críticas e            

piadas, mas essas críticas também abrangem aos jornalistas. 

[...] a língua certa se torna, assim um desejo para esses grupos,            
demanda que é atendida pelo comércio como transformação        
dessa língua num bem de consumo supostamente acessível a         
todos e disponível sob as mais diferentes embalagens e modelos          
(programas de televisão e de rádio, colunas de jornal e de           
revista, programas para computadores, CD-roms, livros, revistas,       
fascículos, sites na Internet, cursos, tira – dúvidas por telefones,          
manuais de redações grandes empresas jornalísticas). (BAGNO,       
2003, p.105) 
 

Agentes deste cenário, os jornalistas estão sempre em busca da          

perfeição, por isso, buscam melhorias para fala e na escrita, acreditam que            
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assim vão obter uma postura social elevada, porém, não conseguem um bom            

prestígio com os linguistas, que estão sempre atentos a qualquer deslize que            

ocorra de uma pessoa de camada social prestigiada.  

A norma culta das gramáticas, livros didáticos, dicionários que são          

ensinadas nas escolas, devem ser repensadas, pois, as pessoas que          

frequentam a escola, fazem um esforço para se apropriarem, porém, nem           

sempre conseguem fazer uso dessa norma, pois, esse padrão culto não faz            

parte do cotidiano desses sujeitos e com isso os mesmos são taxados de             

“Analfabetos Funcionais”, que ainda se encontram em grande número nas          

escolas brasileiras. Com esse problema, essas pessoas não evoluem de acordo           

com o que seria preciso e acabam por abandonar a leitura e a escrita, parando               

todo o processo de ensino aprendizagem. O ensino de português deve ser            

pensado para os brasileiros, pois, de nada adianta ensinar o português de            

Portugal, que na maioria das vezes não interfere na vida diária dos brasileiros e              

sim cria obstáculos para o aprendizado. 

Alguns linguistas também sofrem preconceitos, ou por aderirem a uma          

norma padrão culta, ou por aceitarem a realidade linguística brasileira. 

O preconceito linguístico acontece com muita frequência na sociedade,         

onde a classe dominante manda e desmanda nas camadas populares, e através            

da língua essa separação se destaca, deixando claro o que deve ser seguido e o               

que deve ser abandonado na fala das pessoas. O respeito, conhecimento e a             

transformações devem estar sempre presentes dentro de uma sala de aula,           

dentro de uma escola, na sociedade e no país em geral. 

O direito ao conhecimento deve ser reservado à todos, com as mesmas            

oportunidades e dignidade. O preconceito linguístico e o preconceito social          

devem ser quebrados, pois, assim as pessoas podem tem a oportunidade de            

aderir a um capital cultural mais aguçado e atualizado, respeitando é claro a             

cultura materna de cada um presente na escola e facilitando a interação com o              

outro, com a mídia e o mundo no geral. 
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3. A língua como fator de fracasso escolar 

Discutir a língua materna é sempre um tema polêmico, no caso do            

português brasileiro não é diferente. Isso porque a língua está diretamente           

ligada a questões sociais e aos seus falantes, situação que causa confronto de             

ideias e preconceito nos vários âmbitos da sociedade. 

Sendo o Brasil um país diverso em cultura e miscigenação, chegam às            

escolas alunos provenientes de todas as classes sociais, com os mais diversos            

costumes, dialetos, raças e que por sua vez se encontram na escola e é aí nas                

salas de aula que os problemas começam a aparecer, na dificuldade de alguns             

alunos acompanharem os demais, ficando evidente que algo errado está          

acontecendo.  

Para tentar explicar esse fenômeno muitos estudiosos e pesquisadores         

se debruçam sobre o tema na tentativa de esclarecê-lo, dentre as explicações            

sugeridas que nos são apresentadas está “A ideologia do dom”, que vê a escola              

como um lugar de oportunidade igual para todos, ou seja, um ponto de partida              

foi dado, mas onde cada aluno vai chegar depende da sua individualidade, isto             

é, seus dons, aptidões, inteligência e talento. 

Dessa forma, não seria a escola responsável pelo fracasso do          
aluno; a causa estaria na ausência, neste, de condições básicas          
para a aprendizagem, condições que só ocorreriam na presença         
de determinadas características indispensáveis ao bom      
aproveitamento que a escola oferece. Esta seria responsável,        
isto sim, pelo “atendimento às diferenças individuais”, isto é, por          
tratar desigualmente os desiguais. (SOARES , 1993, p.10) 
 

Esta teoria nos indica uma explicação que tira da escola a           

responsabilidade pelo fracasso do aluno, deixando este pesado fardo sobre a           

criança e sua família, responsabilizando-os por todo insucesso na         

aprendizagem. Segundo este estudo, a escola tem por obrigação moldar e           

ajustar os alunos a sociedade, levando em conta a sua individualidade e            

11 



 

capacidade, caso o resultado não seja o esperado o aluno é visto como um              

incapaz.  

No entanto, esta teoria perdeu força, a partir do momento em que se             

observou que o fracasso era bem mais ocorrente entre os alunos de classe             

baixa, caindo por terra as características individuais de dons e aptidões. No            

esforço de tentar explicar novamente este fenômeno, surge uma nova teoria: “A            

ideologia da Deficiência cultural” a qual vamos abordar a partir de agora. 

Na ideologia da deficiência cultural, a explicação do fracasso escolar dos           

alunos das camadas sociais desfavorecidas está no não acesso destes ás           

experiências com objetos culturais, um meio pobre de momentos de          

comunicação e interação, sensoriais, perceptivos e sociais, causando um déficit          

na formação do indivíduo, isso sem mencionar os problemas econômicos que           

levam a uma dificuldade na aprendizagem. A grande falha desta teoria é que a              

mesma não leva em consideração a estrutura em que a sociedade se organiza,             

gerando a desigualdade social, ao contrário, os mesmos enxergam essa          

questão como uma superioridade da classe dominante sobre a classe dominada,           

tanto no aspecto econômico como no cultural. 

[...] do ponto de vista das ciências sociais e antropológicas, as           
noções de “deficiência cultural”, “carência cultural”, “privação       
cultural” são inaceitáveis: não há culturas superiores e inferiores,         
mais complexas e menos complexas, ricas e pobres; há culturas          
diferentes, e qualquer comparação que pretenda atribuir valor        
positivo ou negativo a essas diferenças é cientificamente        
errônea. (SOARES, 1993, p.14) 
 

Analisando uma terceira explicação: “A ideologia das diferenças        

culturais”, como já mencionado não existe uma cultura melhor do que a outra e              

sim diversidade de culturas, costumes e modos de falar e se expressar,            

portanto, uma teoria que tenha em voga conceitos como carência e deficiência            

para explicar o fracasso do aluno na escola, não pode ser coerente. 

A escola, como instituição capitalista, assume e valoriza a         
cultura das classes dominantes; assim, o aluno proveniente das         
classes dominadas nela encontra padrões culturais que não são         
os seus e que são apresentados como “certos”, enquanto os          
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seus próprios padrões são ou ignorados como inexistentes, ou         
desprezados como “errados”. (SOARES, 1993, p.15)  

 
Desta forma os alunos provenientes das camadas populares são vítimas          

de uma marginalização cultural, o que causa a eles o fracasso escolar já que              

são submetidos a conteúdos escolares preconceituosos que os excluem e          

discriminam, eles não se encontram neste processo e não são contemplados           

nas práticas, pois, precisam seguir um modelo correto e desconhecido, de modo            

que esta teoria delega à escola a responsabilidade pelo insucesso dos alunos de             

camadas populares, transformando as diferenças em deficiências.  

No âmbito escolar presenciamos as mais variadas culturas e dialetos          

que são pertencentes ao grupo ou a comunidade em que vivem os alunos, neste              

sentido as diferenças se encontram na escola, porém, a escola fecha os olhos             

para esta realidade e trata os desiguais como iguais e o uso da língua se torna                

um grande inimigo dos alunos desfavorecidos, visto que, as características de           

seu dialeto são desprezadas e eles precisam abandonar sua maneira de falar, a             

fim de se adequar ao padrão de língua da classe dominante. 

É o uso da língua na escola que evidencia mais claramente as            
diferenças entre grupos sociais e que gera discriminações e         
fracasso: o uso, pelos alunos provenientes das camadas        
populares, de variantes linguísticas social e escolarmente       
estigmatizadas provoca preconceitos linguísticos e leva a       
dificuldades de aprendizagem, já que a escola usa e quer ver           
usada a variante-padrão socialmente prestigiada. (SOARES,      
1993, p.17)  
 

A escola vê as crianças vindas das camadas populares como deficitárias           

em termos linguísticos e justificam essa hipótese através de razões como:           

vocabulário pobre, dificuldade com nomes de objetos comuns, construções de          

frases incompletas, erros de concordância e de pronúncia, dentre outros. Esta           

lógica acaba atribuindo à família uma parcela de culpa devido ao mau uso da              

fala por estas crianças, e para sustentar essa ideia acabam classificando as            

experiências linguísticas da criança desfavorecida no âmbito familiar, como         

pobres. Este é o pressuposto dos partidários desta teoria. 
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[...] a lógica da teoria da deficiência cultural, o déficit linguístico é            
atribuído a “pobreza” do contexto linguístico em que vive a          
criança, particularmente no ambiente familiar. Argumenta-se que       
o desenvolvimento da linguagem da criança depende,       
fundamentalmente, da quantidade e qualidade das situações de        
interação verbal entre ela e os adultos, particularmente entre ela          
e a mãe. (SOARES, 1993, p.21) 
 

Em resumo, tudo o que a criança vivenciou com seus pais e comunidade             

local é desprezado pela escola e mais ainda é taxado como algo errado e que               

precisa ser corrigido, deixando em difícil situação os pais e os alunos, visto que,              

estas são diferenças que precisam ser respeitadas e não deficiências, já que a             

criança incorpora hábitos e fala um dialeto do seu grupo e que faz parte de sua                

experiência de vida. Em contrapartida, as crianças favorecidas vivem situação          

oposta, isto é, elas desfrutam de um ambiente rico em experiências verbais, o             

que possibilita um melhor desenvolvimento linguístico e cognitivo.   

Concordamos com Soares, por entendermos que existem culturas,        

línguas e costumes heterogêneos praticados pelos diferentes grupos na         

sociedade, este mito só vem a reforçar o preconceito que as pessoas das             

camadas populares sofrem na sociedade, em qualquer âmbito não só o escolar.            

Concordar ou ser conivente com esta ideia é o mesmo que ver o fracasso dos               

alunos de camadas populares na escola como algo comum e que não vai             

mudar, devemos lutar contra ideias como esta, que praticam uma exclusão           

silenciosa e que de tanto ouvirmos falar acabamos por praticar. 

Reiterando a ideia de que a estrutura da sociedade influencia          

drasticamente na língua considerada como correta e que, por isso, considera a            

linguagem das classes dominantes como a aceitável. 

[...] para Bourdieu, é fator essencial e determinante do uso da           
linguagem: as condições sociais concretas de instauração da        
comunicação. Não se pode dissociar a linguagem da estrutura         
social em que é usada; assim, Bourdieu desloca o foco da           
análise: da caracterização da linguagem para a caracterização        
das condições sociais em que ela ocorre. Segundo suas próprias          
palavras, ele procura a “reintrodução do mundo social na ciência          
da linguagem”. (BOURDIEU, 1977 apud SOARES, 1993, p.55) 
 

14 



 

Outro aspecto que merece destaque nos estudos de Bourdieu é a sua            

análise da sociedade em relação aos bens simbólicos que circulam em nosso            

meio como: informações, conhecimentos, livros, obras de arte, música, teatro,          

incluindo também a linguagem, que como os bens materiais são trocados entre            

os sujeitos e seus grupos. Olhando por este lado, assim como os bens materiais              

dos quais nem todas as pessoas têm acesso, acontece o mesmo com os bens              

simbólicos, visto que, estes são característicos do universo das classes          

dominantes, ou seja, a classe dominada não tem acesso a estes bens, que são              

considerados os legítimos socialmente. A linguagem é um destes bens, talvez o            

mais difundido e utilizado. 

As relações de comunicação linguística são relações de forças         
simbólicas (já que a língua é um bem simbólico), ou relações de            
força linguísticas; elas é que explicam por que determinados         
falantes exercem poder e domínio sobre os outros, na interação          
verbal, e determinados produtos linguísticos recebem mais valor        
que outros. (SOARES, 1993, p.56) 
 

Sendo assim, fica claro que o aluno desfavorecido cultural e          

economicamente já chega à escola estigmatizado e tendo de abandonar seu           

dialeto, para obedecer a uma cultura que é quase uma “ordem social”. No             

âmbito da sala de aula, a comunicação pedagógica faz com que se perpetue o              

fracasso escolar do aluno, já que a linguagem é um meio indispensável para a              

interação entre aluno e professor. 

[...] o fracasso escolar dos alunos pertencentes a essas         
camadas, em todos os níveis de ensino, é prova de que a            
comunicação pedagógica não atinge seu objetivo de fazê-los        
adquirir a cultura “legítima”. Dessa forma, a escola colabora com          
a perpetuação da divisão de classes: fracassando na função de          
levar as camadas populares à aquisição dos bens simbólicos         
que constituem o capital cultural e linguístico, condena essas         
camadas a permanecerem na condição de “dominadas”.       
Certamente, um dos instrumentos mais eficientes para que a         
escola cumpra essa função de perpetuação da estratificação        
social é o uso da linguagem “legítima” e a exigência de seu uso,             
na comunicação pedagógica. (SOARES, 1993, p.61) 
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A palavra legítima está sendo usada para se referir á linguagem da            

classe dominante. Sobre esse aspecto fica ainda mais claro o entendimento do            

fracasso escolar entre alunos da classe dominada, já que o professor faz o uso              

da língua dominante que é aceita e imposta pelo sistema escolar, exercendo um             

movimento de imposição desta linguagem aos alunos, além disso, exerce uma           

forte influência na divisão de classes, colaborando para o fortalecimento desta           

estrutura social discriminatória. 

A linguagem da escola é a linguagem das classes favorecidas;          
as funções que predominam no uso que se faz da língua na            
escola são aquelas que também predominam no uso da língua          
por essas classes. A criança pertencente às camadas populares         
traz para a escola uma linguagem em que predominam outras          
funções; as diferenças afloram. (SOARES, 1988, p.5) 
 

Com isso, podemos observar que a opção pela língua da classe           

dominante nada mais é que uma reprodução de costumes e posições sociais,            

que faz com que nossas crianças já conheçam desde cedo os duros caminhos             

da discriminação e do olhar preconceituoso para com o diferente. Na intenção            

de aprofundar essas questões passaremos agora para a discussão da          

identidade cultural de nossa sociedade e a linguagem e como essa relação            

influencia no preconceito linguístico.  

 

3- O Preconceito como fator de fracasso escola 

A escola reforça o preconceito, pois, ignora a grande variedade          

linguística que existe no país e impõem uma única língua (língua padrão) sendo             

a certa a que todos os brasileiros devem seguir e falar, independentemente da             

localidade e realidade que se vive, deixando de lado a língua materna da criança              

alterando a identidade do sujeito. 

Muitas são as pessoas que ainda estão a mercê de conseguir uma            

educação de qualidade, e são essas pessoas as que mais sofrem com a             

discriminação das camadas dominantes da sociedade. As pessoas são         

claramente separadas e denominadas como cultas ou incultas. 
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[...] o senso comum só se considera culto aquilo que vem de            
determinadas classes sociais, classes sociais privilegiadas.      
Quando dizemos que uma pessoa é culta, que tem muita          
“cultura” estamos dizendo que ela acumulou muito conhecimento        
de uma determinada modalidade de cultura, uma entre muitas:         
no caso, a cultura baseada numa escrita canonizada, a cultura          
livresca, a cultura que é fruto da produção intelectual e artística           
valorizada pelas classes sociais favorecidas, detentoras do       
poder político e econômico. (BAGNO, 2003, p. 58-59) 

 
Nesta afirmativa já está posta uma grande discriminação social entre os           

falantes do português formal, os considerados cultos, que pertencem às classes           

favorecidas e os falantes do português regionalizado e desfavorecido econômica          

e socialmente. Estes são submetidos ao preconceito por não falarem a língua            

das classes dominantes e são estigmatizados pela sociedade como “burros”,          

“caipiras”, ou seja, são diminuídos por serem diferentes.  

As classes sociais favorecidas (dominantes) possuem um maior domínio         

da língua dita formal, pois, estão familiarizadas com um capital cultural mais            

amplo e aguçado, tornando-se “superiores” e apontando com maior facilidade as           

dificuldades e diferenças apresentadas pelos desfavorecidos (dominados). 

O preconceito linguístico já aparece em diversas situações como em          

conversas dentro da sala de aula, em ambientes de trabalho, na mídia, na rua,              

em lugares formais, dentre outros espaços e com as mais diferentes pessoas. 

[...] na verdade, trata-se muito mais de um preconceito do que de            
um conceito propriamente dito. E que preconceito seria esse? É          
o preconceito de que existe uma única maneira “certa” de falar a            
língua, e que seria aquele conjunto de regras e preceitos que           
aparece estampado nos livros chamados gramáticas. (BAGNO,       
2003, p. 43) 

 
Por meio dessa citação, pode-se observar que o preconceito se insere           

no momento que ditam, que conceituam a língua, que a linguagem certa é a que               

aparece nos livros didáticos e gramáticas. Isso faz com que o preconceito já se              

inicie no meio escolar, discriminando o conhecimento cultural e regional que           

cada aluno traz consigo e valorizando a linguagem livresca. 

17 



 

As escolas tendem a ensinar a norma-padrão e a gramática          

desprezando toda e qualquer diferença regional da língua como se fossem           

erradas esquecendo que a língua não está totalmente pronta, ela é criada e             

recriada à medida que se fala. Essa criação ocorre através de vários aspectos             

um deles é através dos contatos sociais na internet, pois, os alunos estão o              

tempo todo conectados e transformando a língua e seu uso. 

A linguagem que aprendemos desde pequenos, é transmitida através do          

convívio com as pessoas, já a escrita é impulsionada na escola, e é de muita               

importância ter acesso a essa forma de comunicação para ampliarmos nosso           

conhecimento e viver em sociedade.  

A língua escrita, por seu lado, é totalmente artificial, exige um           
treinamento, uma memorização, exercício, e obedece a regras        
fixas, de tendência conservadora, além de ser uma        
representação não exaustiva da língua falada. (BAGNO, 2002,        
p.55)  
 

O que torna a língua escrita mais difícil de aprender, pois, seu trabalho             

não acontece de forma natural e sim de forma mecânica, a escrita não consegue              

mudar a língua falada, mesmo sendo este um dos seus objetivos, ou seja,             

reformular a fala tirando as características regionais, criando uma linguagem          

única. Acredita-se no mito de que para falar e escrever bem é necessário saber              

muito detalhadamente a gramática, no intuito de fortalecer a norma culta,           

fazendo com que as características maternas da fala se modifiquem como           

também o sujeito da língua.  

A escola precisa entender que o domínio da linguagem culta não           

mudará de forma drástica os caminhos do sujeito, inclusive sua situação           

econômica, isto, porque ele é submetido ao preconceito quando se ensina este            

padrão de linguagem de forma violenta, tendo de abandonar seu dialeto e se             

adequar a costumes desconhecidos, levando-o ao caminho do fracasso. 

Os professores estão se perdendo nos seus papéis como         
educadores. Ensinar gramática regularmente está virando      
privilégio para as escolas particulares, onde o público        
privilegiado é a elite. Enquanto os alunos de escolas públicas          
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mal têm incentivos de ler e entender a língua do professor. Além            
das falhas no ensino, surge outro problema: a cultura deles          
geram conflitos no relacionamento entre professor e aluno. São         
palavras do tipo "nois", "bicicreta", "cheguemos", etc., causam        
situações engraçadas e viram preconceito. Por mais que o         
profissional dê a sua aula ele tem que procurar incentivar ou           
convencer aquele aluno em falar adequado sem       
humilhá-lo.(VASCONCELOS, 2009, p.07) 

 
É preciso mudar a realidades das escolas, oferecer simplesmente o          

acesso não resolve o problema é importante respeito ás diferenças e as            

variedades linguísticas, não é necessário mudar a fala da pessoa fazendo-a           

perder suas origens, na verdade a mudança deve ser social.  

As escolas estão preocupadas em mostrar para os alunos a norma culta,            

fazendo uso de uma gramática tradicional e padrão, de um ensino sem            

mudanças usando apenas os livros didáticos, podemos denominar esse ensino          

como o “Círculo Vicioso do preconceito linguístico”, onde o que predomina é o             

que é imposto como certo como verdadeiro na gramática, deixando de lado a             

cultura que já nasce em cada ser, isso faz com que a própria pessoa se exclua,                

tenha preconceito de si próprio, pois, como não consegue acompanhar a           

normativa, se sente ridicularizado. 

O ensino da norma culta é importante, porém, este deve se dar de forma              

simples e adequada para que se obtenha sucesso no aprendizado e deve-se            

deixar de lado a ideia de que existe certo ou errado, todas as linguagens devem               

ser prestigiadas. 

O professor reproduz o ensino da gramática tradicional.  

É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições           
voltadas para a educação e a cultura abandonem esse mito da           
"unidade" do português no Brasil e passem a reconhecer a          
verdadeira diversidade lingüística de nosso país para melhor        
planejarem suas políticas de ação junto à população        
amplamente marginalizada dos falantes das variedades      
não-padrão. O reconhecimento da existência de muitas normas        
linguísticas diferentes é fundamental para o ensino em nossas         
escolas seja conseqüente com o fato comprovado de a norma          
lingüística ensinada em sala de aula é, em muitas situações,          
uma verdadeira "língua estrangeira" para o aluno que chega à          
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escola proveniente de ambientes sociais onde a norma        
lingüística empregada no quotidiano é uma variedade de        
português não-padrão[2]. (VASCONCELOS, 2009, p.08) 

 
O professor deve priorizar a linguagem de seus alunos, prestigiando-os          

com as mais diversificadas culturas que existem dentro da sala de aula e não              

somente ficar ditando a forma correta de falar e escrever, o professor deve ainda              

ficar atento aos erros cometidos pelos alunos, mas também saber que erros de             

linguagem geral são diferentes de erros ortográficos. 

O objetivo maior do ensino é preparar o cidadão conhecedor de           
toda a riqueza lingüística presente nas diversas variedades que         
compõem o português do Brasil, privilegiando não apenas uma         
modalidade lingüística, mas procurando a valorização da       
linguagem como um todo. (VASCONCELOS, 2009, p.05) 
 

Portanto é comum confundir a língua falada com a linguagem escrita. A            

língua escrita é uma forma de tentar analisar, compreender e formalizar de            

maneira padrão a língua falada, a qual nem sempre segue as mesmas regras da              

linguagem escrita, devido a grande variedade linguística, surgindo assim muitos          

erros de ortografia. 

Porém, é importante destacar que determinados erros não são aceitos          

facilmente pela sociedade, existem linguagens adequadas para cada situação         

em que se encontra e em determinadas situações o erro pode ser considerado             

como uma coisa muito grave, não sendo aceito no momento em que se insere. 

A ortografia nem sempre se faz presente na língua falada, é algo            

imposto pelo qual todos devem seguir as mesmas regras esquecendo suas           

origens, contudo, as pessoas que não aderem a essas normas acabam por se             

excluírem da sociedade, dando ênfase ao preconceito linguístico, que passa a           

ser também preconceito social. 

A escola é o local que deveria apresentar e aceitar essas mudanças,            

pois, educar também é aprender a conviver e adequar-se às diferenças dos            

outros. 

A escola deveria formar verdadeiros cidadãos dignos de se         
sustentarem de forma harmoniosa perante a sociedade, no        
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entanto, a forma como o ensino está chegando até os alunos é            
extremamente rudimentar, pois, ensinar a língua padrão é o         
dever da escola, mas não se apegar demais nessa teoria, pois,           
existem fatores explícitos no seio de cada comunidade        
linguística que precisa ser: lembrado, reconhecido e incorporado        
no corpo escolar e deixar de lado esses fatores é suicídio.           
(BRASIL ESCOLA, 2018, p.04) 
 

Educar é dar voz ativa para todos, é aceitar e acompanhar as culturas e              

não ditar o certo ou o errado é fazer compreender o que for necessário. Mas               

para que isso ocorra é preciso que o professor seja o produtor do seu próprio               

conhecimento, seja capaz de aceitar a realidade própria e de seus educandos, e             

mais que isso é saber aceitar que a língua evolui como qualquer ser,             

respeitando as características peculiares que cada um carrega e perceber a           

importância que a linguagem tem em nossas vidas. 

É necessário viabilizar o ensino escolar, tornando acessível para as inúmeras           
variedades linguísticas (sociais, regionais, sexo, gênero, faixa       
etárias) que qualquer língua viva possui. O ideal não é substituir           
um uso por outro, mas demonstrar aos educandos, a diversidade          
linguística que há no ambiente escolar. Nesse caso, não se          
pretende excluir a norma culta ou a padrão, mas conscientizá-los          
que podem ser competente na língua portuguesa e        
reconhecerem os diversos usos da língua, inclusive o da norma          
padrão. (BRASIL ESCOLA, 2018, p.04) 
 

Portanto, a língua acompanha a necessidade e as situações em que           

vivemos, ela está em constantes mudanças assim como o ser humano que vive             

de acordo com seu meio, suas necessidades, rodeados pela língua. Com           

variados dialetos, diferentes idiomas a língua ainda é a principal ligação do            

mundo com o homem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema polêmico ao qual tocamos neste estudo, nos faz repensar as            

questões linguísticas dentro do meio escolar e social e interpretar de forma            

crítica tais aspectos. No nosso entendimento, romper com esta ideia de língua            

melhor ou pior é de extrema importância para a diminuição do preconceito            
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dentro e fora das escolas, uma vez que, a extinção deste pensamento            

representaria uma tentativa de igualdade e respeito entre as culturas brasileiras. 

É fundamental para o ensino da língua entendermos e fazer entender,           

que as diferenças linguísticas não são deficiências, são simplesmente mutações          

e nas escolas brasileiras os alunos das camadas populares sofrem por não            

conseguir êxito dentro da cultura da classe dominante, ou seja, a mesma            

estrutura de discriminação e preconceito dissipada na sociedade é reproduzida e           

produzida dentro de nossas salas de aula, fato é, que agindo assim as             

instituições de ensino já ditam o fracasso do aluno pobre deixando-o a margem             

da sociedade. 

É impossível querer exigir de um aluno carente que não tem acesso aos             

bens simbólicos da cultura dominante e não conviveu desde seus primeiros dias            

com a língua socialmente aceita, que o mesmo se comporte e faça uso da              

linguagem da mesma forma que o aluno da classe alta, isso porque, estes são              

diferentes e se familiarizaram com culturas e dialetos opostos, portanto, é           

incoerente a escola tratá-los como iguais e exigirem o mesmo desempenho e            

domínio estudantil, o fracasso sem dúvida tem o seu cerne mediante a essas             

questões.  

A escola deve partir de princípios básicos para embasar e proporcionar           

um ensino onde estejam inspirados os ideais e valores, como: dialogicidade,           

autonomia, solidariedade, discursividade e respeito, estes devem ser os pontos          

fundamentais na luta contra o preconceito linguístico ou seja ele qual for.  

O presente estudo nos fez perceber um aspecto triste e exemplo de            

desrespeito e preconceito para com a tradição e cultura de um povo é o que a                

mídia e os órgãos de massa de manobra fazem em relação aos nordestinos, que              

sem dúvida é a cultura que mais sofre com o preconceito linguístico no Brasil,              

isso porque são ridicularizados dentro dos meios de comunicação pela sua fala            

e características peculiares, sempre tem um papel garantido como empregados          

e comediantes dentro das novelas e filmes brasileiros, no entanto, já é tão             
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constante esta prática que nós nem se quer paramos para refletir sobre o tema              

de forma crítica.  

A realização deste estudo nos instigou a olhar para a fala do brasileiro             

como mais um legado de nossa cultura, mas não de maneira simples e sim além               

do que se ouve e para além das vivências, nos motivou a querer conciliar a fala                

da pessoa a sua origem étnica e em relação ao seu lugar seja social ou               

geográfico. A escola, compreendemos que a mesma precisa repensar seus          

princípios metodológicos para agregar o aluno desfavorecido a sua prática,          

tornando-se assim um lugar atraente e acolhedor para este aluno, entendendo           

que ele poderá ser instrumento de mudança da sociedade e é claro queremos             

uma sociedade embasada no respeito e no acolhimento ao diferente, para isso,            

este aluno deve ser conduzido dessa maneira no processo escolar, a fim de se              

tornar um agente da mudança dentro e fora do meio estudantil.  
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