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Português 

Preconceito Linguístico   

Teoria 

 

O preconceito linguístico é um tipo de discriminação em relação ao idioma, variação linguística ou nível de 

linguagem utilizado por um falante, o qual é inferiorizado pela maneira como se expressa ao não utilizar uma 

variante de prestígio como a norma-padrão da Língua Portuguesa. As regras da Gramática Normativa são 

apenas uma variante dentro de múltiplas possibilidades de falares na nossa língua.  

 

O professor e pesquisador Marcos Bagno, em seu livro “Preconceito linguístico – o que é, como se faz”, explica 

sobre essa questão:  

 

O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, no curso da história, entre 

língua e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não 

é um bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o mundo… Também a gramática 

não é a língua. A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo, e a gramática normativa é a tentativa 

de descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma culta. Essa descrição, é claro, tem seu 

valor e seus méritos, mas é parcial (no sentido literal e figurado do termo) e não pode ser autoritariamente 

aplicada a todo o resto da língua — afinal, a ponta do iceberg que emerge representa apenas um quinto do 

seu volume total. Mas é essa aplicação autoritária, intolerante e repressiva que impera na ideologia geradora 

do preconceito linguístico.  
BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico – o que é, como se faz. 15 ed. Loyola: São Paulo, 2002 
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Exercícios  

 

1. (ENEM) De domingo 

– Outrossim… 

– O quê? 

– O que o quê? 

– O que você disse. 

– Outrossim? 

– É. 

– O que é que tem? 

– Nada. Só achei engraçado. 

– Não vejo a graça. 

– Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 

– Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 

– Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. 

– Não. Palavra de segunda-feira é “óbice”. 

– “Ônus”. 

– “Ônus” também. “Desiderato”. “Resquício”. 

– “Resquício” é de domingo. 

– Não, não. Segunda. No máximo terça. 

– Mas “outrossim”, francamente… 

– Qual o problema? 

– Retira o “outrossim”. 

– Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um 

que usa “outrossim”. 

VERISSIMO, L. F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

 

No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 

o(a) 

a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 

b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 

c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 

d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

pouco conhecidos. 

e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um 

dos interlocutores do diálogo. 
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2. (IFPE) Evocação do Recife 

 

(...) 

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros  

Vinha da boca do povo na língua errada do povo  

Língua certa do povo  

Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 

Ao passo que nós  

O que fazemos  

É macaquear  

A sintaxe lusíada 

(...) 

BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. 20ª Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 448 p. 

 

Devido à primazia que se tem concedido à língua padrão, muitos consideram a “língua do povo” a que 

se refere o poema como incorreta. Este fenômeno de atribuir menor valor a determinadas variedades 

da língua denomina-se 

a) variação sociocultural. 

b) variação regional. 

c) bairrismo. 

d) preconceito linguístico. 

e) preconceito de classe.  
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3. (UCPEL) Médico debocha de paciente na internet e é demitido Pacientes e internautas ficaram 

indignados com a postura do funcionário. 

 
Imagem – Reprodução/Internet 

 

Um médico plantonista do hospital público Santa Rosa de Lima, administrado pela Santa Casa de Serra 

Negra, em São Paulo, foi afastado do trabalho após ter uma foto divulgada em seu Facebook em que 

debocha de um paciente que não falou corretamente as palavras “pneumonia” e “Raio-X” em uma 

consulta. O médico em questão publicou em sua rede social a imagem de um receituário em que se lê: 

“Não existe peleumonia e nem raôxis”. A postagem foi comentada pelas funcionárias do hospital, que 

também foram demitidas. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) informou que vai 

instaurar uma sindicância para avaliar a postura do profissional. O caso ganhou repercussão depois 

que a denúncia foi publicada na coluna “Comentando”, e outros pacientes e internautas ficaram 

indignados com a postura do clínico geral. A diretoria do Hospital Santa Rosa de Lima publicou uma 

nota em que repudia o comportamento dos ex-funcionários.  

Texto adaptado. Disponível em: . Acesso em: 07 nov. 2016. 

 

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais, assim, a atitude do médico 

demonstra  

a) o preconceito racial.  

b) a importância do estudo da língua.  

c) o preconceito linguístico.  

d) a importância da linguagem coloquial. 

e) o preconceito pela classe social prestigiada.  
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4. (ENEM) Em bom português 

No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é 

apanhada (aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural: tudo é “a 

gente”). A própria linguagem corrente vai-se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. 

Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim: 

— Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. 

Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saberão dizer que viram um filme com um ator que 

trabalha bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, 

carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, 

pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada. 

Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. 

SABINO, F. Folha de S. Paulo, 13 abr. 1984 (adaptado). 

 

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa 

característica da língua, evidenciando que 

a) o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. 

b) a utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. 

c) o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica. 

d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. 

e) o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. 

 

 

5. (ENEM) A substituição do haver por ter em construções existenciais, no português do Brasil, 

corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que 

já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de “posse”, no final da fase 

arcaica. Mattos e Silva (2001:136) analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter 

existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 

quarenta e cinquenta do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter “existencial”, 

não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial 

com concordância, lembrado por Ivo Castro, e anotado como “novidade” no século XVIII por Said Ali. 

Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. 

Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir 

o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante 

de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? 

CALLOU, D. A propósito de norma, correção e preconceito linguístico: do presente para o passado. In: Cadernos de Letras da UFF, 

n. 36, 2008. Disponível em: www.uff.br. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado). 

 

Para a autora, a substituição de “haver” por “ter” em diferentes contextos evidencia que 

a) o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. 

b) os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. 

c) a avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. 

d) a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos.  

e) os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística.  
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Gabarito 

 

1. B 

Palavras como “outrossim”, “desiderato” e “ônus” são, geralmente, empregadas em um contexto mais 

formal, diferentemente do contexto, marcado pela informalidade, do texto de Verissimo. Isso provoca o 

tom humorístico a que a alternativa se refere. 

 

2. D 

A língua possui diversas variações linguísticas e, a partir do momento que a uma variação é dado um 

valor menor do que à(s) outra(s), tem-se um preconceito linguístico.  

 

3. C 

O médico, ao zombar da variante linguística de seu paciente, demonstra preconceito linguístico, já que 

não aceita variante distinta da sua e exibe comportamento de desdém.  

 

4. B 

A constante mudança da língua é evidenciada no texto na comparação de gerações, pois mostra parte 

do léxico que caiu em desuso ao longo do tempo, ou seja, as palavras que usavam há anos atrás já não 

são faladas pois foram substituídas por outras, como “fita de cinema” e “filme”. 

 

5. E 

Ao apresentar evidências de que termos e construções atualmente considerados inapropriados pela 

gramática normativa eram tidos como adequados em outros contextos históricos, a autora comprova 

que “nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua”, ou seja, 

os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística como se afirma 

na alternativa [E].   

 

 


