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RESUMO: o tema deste artigo é o preconceito linguístico, desde suas raízes até os dias 

atuais. Com base em pesquisa bibliográfica e de campo, objetiva-se apresentar o 

percurso sociohistórico da Língua Portuguesa (LP) até chegar ao Brasil e discutir o 

ambiente que fez do Português Brasileiro (PB) uma língua e/ou variedade continuada e, 

também, modificada do Português Europeu (PE). Na sequência, apresentam-se as 

ambiências e ocorrências de preconceito linguístico na sociedade. O aparato teórico-

metodológico é o da sociolinguística, embora não se pretenda, neste estudo, desenvolver 

um estudo de natureza quantitativa ou qualitativa, mas tão somente de natureza 

explicativa, discursiva e ilustrativa de um fenômeno contemplado dentro desse campo 

teórico da linguística. A bibliografia de base compreende Bagno (2012), Castilho 

(2012),Ilari & Basso (2011), Scherre (2008), entre outros. Conclui-se, neste estudo, que 
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o preconceito relativo à língua, hoje, existente no Brasil é de cunho social e ideológico, 

aparecendo e sendo corroborado por/em diversos ambientes sociais e midiáticos. 

 

 

1. Introdução 

 

 Em sua essência, o homem é um ser social e dono de uma inteligência singular. 

Desde o seu surgimento no planeta e até os dias de hoje, temos procurado viver em 

sociedade, ainda que a duras penas: clima desfavorável, guerras, desastres naturais, 

epidemias, fome etc. Todos esses acontecimentos foram forjando, ajudando e 

possibilitando a vida em sociedade. De forma natural foram surgindo “leis” de 

convivência entre os primeiros grupos, inicialmente pequenos bandos que caçavam e 

viviam juntos. 

 Conforme o grupo ia crescendo, essas “leis” ficavam mais complexas e o 

homem precisava transmiti-las a seus descendentes, às gerações mais novas, surgindo 

assim uma maneira mais complexa de comunicação entre eles. Essa comunicação não 

poderia mais ser composta somente por grunhidos e gritos, mas, sim, por algo mais 

significativo para todo o grupo. Assim determinados sons passaram a significar algo 

mais concreto e real para os membros de cada grupo. A esse entendimento por meio dos 

sons demos o nome de língua, idioma, sistema interno, internalizado. 

 Comparando-nos aos outros seres vivos do planeta, nos destacamos por termos 

uma complexa forma de comunicação: fala e escrita. No entanto, isso que nos difere dos 

outros seres vivos e é, no que se diz respeito à competência linguística, por muitas 

vezes, também, usado para nos diferir, criando um abismo ilusório, e real, no tocante ao 

poder e acesso ao poder que a língua pode proporcionar àqueles que fazem um “bom” 

ou “mau” uso desta, e isto é uma convenção tácita social. O “bom falante” é aquele que 

conhece as regras da sua língua e as usa com propriedade, colocando-se assim numa 

posição de mais poder; o “mau falante” é justamente aquele que “desconhece” as regras 

da língua e a usa de forma errônea, ficando numa posição de menos poder.  
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 Quando ouvimos uma pessoa falar os menino veio tudo, identificamos esse 

falante como uma pessoa com pouco letramento e oriundo de uma área rural ou 

periférica, portanto, alguém que desconhece as regras da língua. Se outra pessoa disser 

os meninos vieram todos, esse segundo falante é visto como alguém que conhece as 

regras de sua língua, um bom falante desta, e saberemos que este teve acesso a uma 

educação formal e é proveniente de um centro urbano. Pensemos no primeiro falante: a 

frase dita por ele não segue a gramática tradicional, pois esta diz que todos os 

constituintes flexionáveis do sintagma devem flexionar de acordo com o gênero e 

número do sujeito. À luz da gramática tradicional este sintagma foi construído de forma 

errada, pois o determinante está no plural e os outros constituintes estão no singular. De 

fato, de acordo com a norma padrão essa construção não pode ocorrer. 

No entanto, por trás dessa noção e percepção da realização como “erro” existe 

algo muito mais profundo do que um simples preconceito linguístico, existe, antes, um 

preconceito social. As pessoas que não usam “bem” sua língua estão afastadas dos 

grandes centros urbanos, têm pouco ou nenhum acesso à educação formal, têm 

subempregos ou vieram da zona rural. Enquanto que os “bons” falantes da língua têm 

acesso à educação formal, vivem nos grandes centros e têm bons empregos. Tanto os 

falantes que realizam a flexão de número dos constituintes de um sintagma, como 

aqueles que não realizam essa flexão são bons falantes da língua, pois se entendem e se 

fazem entender na sociedade em que vivem. 

O estudo que apresentaremos nesse artigo é uma tentativa de traçar a origem 

desse preconceito linguístico, como pode ter surgido e como ganhou corpo ao longo da 

história, sobretudo do português brasileiro objeto de estudo desse artigo. Não nos basta 

simplesmente saber a existência desse preconceito, pois este é diário e palco de muitas 

discussões. O que objetivamos investigar é a sua origem e por que tem ocorrido com 

tanta força, principalmente no Brasil, aventando como um dos motivos a grande 

contribuição linguística de vários povos para a formação do Português Brasileiro bem 

como de sua cultura. Este estudo é, também, motivado por uma curiosidade acadêmica e 

social, porque, ao nos depararmos com discussões no ambiente acadêmico sobre a 

noção de certo e errado no tocante à língua falada, somos postos à prova, chamados e 

instigados a olhar além das aparências e senso comum. É papel da Academia suscitar 

questionamentos e fazer com que esses ultrapassem seus muros e levem esses 

questionamentos à discussão social, de forma clara e objetiva. 
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 Quando assistimos a filmes nacionais com mais de 50 anos de produção, e até 

menos, podemos observar que houve mudanças na língua, que, ao longo da história 

recente, essas mudanças são perfeitamente observáveis. Imaginemos, então, essas 

mudanças no decorrer de 300, 400 anos ou mais, porém essas diferenças não são apenas 

diacrônicas (no tempo), são também diatópicas (no espaço). Se existem essas diferenças 

na própria língua e os falantes conseguem se entender e comunicar, o que leva alguns de 

seus falantes a terem um tão grande preconceito, visto que uma língua viva está sujeita a 

mudanças ao longo de sua história e no ambiente em que é falada? 

 Ao olharmos a norma padrão da Língua Portuguesa falada hoje, podemos ver 

sua origem no latim vulgar, falado pelos comerciantes, artesãos e soldados romanos. 

Esse latim vulgar era uma forma desprestigiada, e a classe dominante romana não o via 

com bons olhos. Esse latim rejeitado pela elite romana, ao longo de sua história evoluiu 

para os romances que mais tarde deram origem ao galego, que posteriormente deu 

origem ao português. Percorrendo a história, vimos que o latim rejeitado pela elite 

romana deu origem ao português, visto, hoje, pela elite brasileira como o bom 

português. E a partir desse olhar histórico da formação e evolução do Português 

Brasileiro até o que ele é hoje, procuraremos entender o preconceito linguístico ora 

existente em nosso País.  A pergunta que norteará esse trabalho será: será o preconceito 

linguístico, hoje, uma nova forma de dominação da elite? 

Buscando apoio em textos de autores conhecidos pelo seu árduo trabalho, não 

apenas na linguística, como também na sociolinguística, queremos abrir uma discussão 

que ultrapasse o ambiente acadêmico. Queremos estendê-la até a sociedade, que precisa 

tomar consciência do assunto e participar dessa discussão, pois a língua não pertence a 

um grupo, senão à população como um todo, pois a língua se cria e transforma com e 

por meio de seus falantes. 

 Estruturalmente, este artigo está organizado em cinco partes. A primeira 

compreende a História da Língua Portuguesa, dividida nos subitens: Do Latim ao PE, 

Do PE ao PB e ainda uma revisão bibliográfica.  A segunda comtempla a metodologia 

utilizada neste artigo. A terceira contendo noções teóricas sobre a sociolinguística, 

dividida em: Língua, Norma e Gramática e Variação e Mudanças nas Línguas e no 

Português. A quarta parte, que trata do Preconceito Linguístico, encontra-se organizada 

nos subitens Conceito e Expansão; Ambiente e Ocorrências, que abrange o preconceito 
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na Mídia Impressa e Internet. Por fim, são tecidas as Considerações Finais do presente 

estudo.  

 

2.  A História da Língua Portuguesa 

2. 1. Do Latim ao Português Europeu 

 

 Neste ano de 2014 comemoram-se os 800 anos da Língua Portuguesa, se for 

considerado o mais antigo documento escrito em português, datado de 1214. São 800 

anos do primeiro registro escrito dessa língua falada por mais de 240 milhões de 

pessoas mundo afora. Podemos dizer que o português é muito mais antigo e que, na 

verdade, é um idioma milenar, porque esse idioma falado nos dias atuais é o resultado 

de mudanças que vêm ocorrendo há milhares de anos. 

 Diacronicamente, o tronco itálico do hipotético indoeuropeu deu origem ao 

latim, e este a outros idiomas como o português. E conforme o Império Romano 

conquistava territórios, o latim expandia-se com as conquistas do Império, mas o latim 

que chegou a esses territórios conquistados não era aquele falado pela elite romana, era, 

por assim dizer, um latim corrompido. E o contato com esses povos que falavam outras 

línguas foi aos poucos modificando a língua dos romanos.  Essas mudanças originaram 

os romances que, mais tarde, deram origem também ao português. 

 Muitos povos habitaram a península Ibérica; alguns chegaram de forma pacífica 

e outros invadiram a região. A chegada desses povos, pacíficos e conquistadores, 

influenciou tanto a cultura como as línguas locais existentes. É comum nas histórias de 

conquistas que a língua dos invasores se sobreponha à língua dos conquistados, e esse 

fato não foi exceção na península.  O latim falado pelos soldados e comerciantes 

romanos foi-se misturando e modificando as línguas existentes na região, surgindo, 

então, os primeiros romances.  

 Ilari e Basso (2011, p. 17) dizem que alguns desses romances:  

ganharam mais prestígios e transformaram-se nas línguas românicas que 

conhecemos hoje: o romeno, o italiano, o sardo, o reto-românico (falado na 
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Suíça e em algumas regiões do norte da Itália), o occitano, o francês, o catalão, 

o espanhol, o galego e o português. 

 Em 1143, D. Afonso Henriques proclama-se rei e com a ajuda de suas tropas 

declara a independência de Portugal. Esse processo de independência dá a Portugal uma 

ideia de nação e, consequentemente, fortalece a língua, porque é com ela que os 

portugueses são conhecidos e reconhecidos pelos outros reinos que circunvizinham a 

nova nação. Portugal tornou-se a primeira nação da era moderna no Ocidente, e tendo 

ainda sua costa banhada pelo Oceano Atlântico, teve um impulso natural para aventurar-

se nessas águas. Esse impulso levou os portugueses e a Língua Portuguesa a terras 

desconhecidas pelos europeus, lugares, até então, utópicos. 

 

2. 2. Do Português Europeu ao Português Brasileiro 

 

 Ao lançarem-se no Atlântico, os portugueses descobriram novas terras com 

plantas e animais inimagináveis para eles. Chegar a essas novas terras só foi possível a 

Portugal, porque este encontrava-se em uma posição geográfica de destaque em relação 

aos demais países europeus. Essa posição privilegiada trouxe os portugueses ao Brasil, 

e, com eles, a língua portuguesa.  Ao desembarcarem na costa brasileira, os portugueses 

tiveram contato com os índios que, aqui, viviam. Um choque de culturas, porque os 

índios brasileiros não usavam vestimentas e tinham uma língua muito diferente da 

falada pelos colonizadores recém-chegados à nova terra. 

 Estima-se que à época do descobrimento a população indígena era de seis 

milhões de pessoas, e que existiam aproximadamente 300 línguas indígenas. Após o 

descobrimento, em 1549, os portugueses trazem os primeiros africanos escravizados. 

Esses proviam de várias regiões do continente africano, com costumes e línguas 

diferentes, chegando aos portos eram separados e enviados ao Brasil; aqui chegando, 

eram novamente separados e mandados a vários lugares.  

 Até 1537, quando chega ao Brasil o primeiro casal português, “o grupo de 

colonos desembarcados por Martin Afonso de Sousa em São Vicente era integrado 

exclusivamente por homens” (Rodrigues, 1996). Boa parte dos colonos que chegaram à 

nova colônia era composta por “homens sós, que passavam a viver com mulheres 
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indígenas” (idem). Os filhos de pais portugueses e mães índias, os mamelucos, 

conviviam com a família da mãe, ouvindo e falando a língua de seus ascendentes índios, 

pois seus pais portugueses não tinham parentes consanguíneos com os quais poderiam 

aprender a língua dos colonos. 

 Ainda, segundo Rodrigues (ibidem, p. 8):  

a situação linguística das famílias de portugueses casados com mamelucas 

devia então ser basicamente a mesma das famílias constituídas por mamelucos 

e mamelucas: falava-se corretamente a língua originalmente indígena e apenas 

o marido e, a partir de certa idade, os filhos homens eram bilíngues em 

português.   

 A história nos diz que o Brasil foi um país pouco povoado, além disso, a 

população branca nunca foi maior que a de índios e africanos. Na tabela abaixo, fruto de 

um minucioso trabalho de Rosa Virgínia Mattos e Silva, veremos que a pesquisadora 

“chegou à conclusão de que, até 1850, a população branca não passou nunca de 30% do 

total” (Ilari e Basso, 2011): 

Distribuição populacional por etnias no Brasil 

 1538-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1850 1851-1890 

Africanos 20% 30% 20% 12% 2% 

Negros brasileiros - 20% 21% 19% 13% 

Mulatos - 10% 19% 34% 42% 

Brancos brasileiros - 55% 10% 17% 24% 

Europeus 30% 25% 22% 14% 17% 

Índios integrados 50% 10% 8% 4% 2% 

Fonte: Mattos e Silva (2004). Note-se que aumenta progressivamente a proporção de mulatos, ao passo 

que diminui a de africanos e de índios integrados. 

 Essa miscigenação e misturas de idiomas fez com que o português falado no 

Brasil se distanciasse do português falado em Portugal, visto que ao analisarmos o 

quadro acima, veremos que a maior parte da população não tinha o português como 

língua materna. Por muito tempo foram usadas as línguas gerais no Brasil, 

principalmente a Língua Geral Paulista (LGP), mas também existia a língua geral da 

Amazônia, falada até hoje, o Nheengatu. A existência das línguas gerais, bem como a 

presença de africanos de outras matrizes idiomáticas no Brasil fez com que o português 

aqui falado se afastasse do português falado na colônia. 
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 Com o descobrimento de minas de ouro no Brasil, o número de portugueses 

enviados para a colônia teve um aumento considerável. Esse maior número de 

portugueses fez com as línguas gerais, sobretudo a Língua Geral Paulista (LGP), fossem 

paulatinamente esquecidas. Além disso, o uso da LGP foi proibido e o português passou 

a ser a língua oficial da Colônia. No entanto, e voltando ao quadro anteriormente citado, 

a população no Brasil Colônia era em sua maioria composta por índios, africanos, 

mulatos e também mamelucos (que não são citados no quadro). Dentro desse panorama, 

a menor parte da população no Brasil Colônia era formada por uma minoria que tinha 

como língua mãe o português. 

 É comum, ao se aprender um novo idioma, que o falante de uma língua integre 

elementos da L1 para uma L2. O trazer desses elementos de outras línguas para o 

português, o distanciou do falado na Metrópole, ainda que houvesse uma relação de 

poder dos colonizadores sobre os colonizados, escravos e índios, os primeiros 

habitantes.  

Esse contato entre línguas sempre existiu na história da humanidade, no entanto, 

com as grandes navegações, os contatos linguísticos tomaram uma enorme proporção. 

Línguas com troncos linguísticos completamente distintos passaram a ter contato. 

Inicialmente a comunicação era impossível, e provavelmente as primeiras tentativas de 

comunicação foram por meio de sinais e gestos.  

Porém, sinais e gestos não dariam conta, nem contemplariam sentidos e 

relacionamentos mais complexos entre esses diferentes povos. Aos poucos, os falantes 

dessas línguas diferentes foram se comunicando usando elementos de suas línguas e 

usavam mais os elementos da língua dos dominadores. Esse processo cria a chamada 

língua pidgin, essa nova língua não é a língua materna de nenhum dos falantes adultos 

desses povos que entraram em contato; portanto não existe uma gramática que possa 

normatizar o uso do pidgin. Quando desse contato inicial e formação da língua pidgin 

nascem as primeiras crianças, essa língua, que não é a materna de seus pais, passa ser a 

materna dessas crianças e tornam-se línguas crioulas. Tanto os pidgins como as línguas 

crioulas, podem ser línguas totalmente diferentes das que as originaram. 

Nos países africanos que têm a Língua Portuguesa como língua oficial, há 

muitas línguas crioulas, e a maioria de seus habitantes só aprendem o português nas 

escolas. É interessante observarmos que mesmo com a vinda de milhões de africanos 
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para o Brasil, não se desenvolveu línguas crioulas mais complexas da mesma forma que 

ocorreu em países africanos e também no Haiti, que desenvolveu uma língua crioula de 

base francesa. Mas basta um olhar, não muito apurado, para percebermos que o 

Português Brasileiro se difere do Português Europeu por ter tido mais contato com 

outras línguas. 

O número de falantes nativos do português no Brasil colônia sempre foi menor 

que o número de falantes de outras línguas, no entanto, ocorreu uma situação de 

superstrato. Quando povos de línguas diferentes entram em contato, existe a tendência 

de que a língua do dominante prevaleça, foi o que ocorreu aqui, a língua de superstrato, 

a língua do dominante é a que foi usada como meio de comunicação, oferecendo um 

maior vocabulário para as línguas pidgins e crioulas. Há também as línguas de 

substrato, essa é aquela que tem um maior número de falantes e podem contribuir na 

estruturação gramatical dos pidgins e crioulos.  

 A relação de poder exercida pela Metrópole não foi capaz de manter a pureza 

do português, por influência da maioria dos falantes de outras línguas, muitos vocábulos 

e expressões foram acrescidas à língua da Colônia. Já nos séculos XVII e XVIII 

surgiram os primeiros estudos sobre as diferenças na fala dos portugueses e brasileiros, 

com base nesses estudos, alguns passaram a chamar a língua falada no Brasil de 

“pretoguês” e/ou “língua de preto”. Aqui começamos a ver os primeiros registros do 

preconceito linguístico no Brasil, o português aqui falado não era bem visto pelos 

portugueses e muitos brasileiros queriam que a Colônia falasse tal qual falava a 

Metrópole. Isso fica evidente no início do período literário denominado Romantismo 

(1836 a 1881), quando José de Alencar (1829 - 1877), ao escrever seus romances, 

rompe com o modelo lusitano, usando uma sintaxe inexistente em Portugal, porém viva 

no Brasil. Ele já observara o afastamento do PB em relação ao PE e procurava 

representar, como outros autores do período, esse afastamento em sua escrita. 

Alencar nasceu após a Proclamação da Independência do Brasil (1822) e, como 

se sabe, após a Independência, surge um novo pulsar nos corações dos brasileiros aqui 

nascidos e nos dos europeus que residiam no Brasil. Esse novo pulsar era um ideal de 

nacionalismo que surgia na antiga Colônia, porém não havia uma história brasileira na 

qual os nobres brasileiros poderiam se apoiar. A história brasileira estava ainda ligada à 

história portuguesa, às batalhas de Portugal e dos seus reis. Também a literatura e 
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cultura como um todo eram heranças europeias, faltava ao Brasil algo que o 

identificasse como nação. Ao escrever com uma sintaxe que era muito usual no Brasil, 

Alencar vai ainda além, ao escrever o mito do bom selvagem, um índio nobre e com um 

caráter elevado, ele dá ao Brasil um referencial histórico. A Europa sempre teve em sua 

literatura cavaleiros nobres que elevavam ainda mais o sentimento de nacionalismo dos 

europeus, e é isso que Alencar alcança no Brasil, ele não rompe simplesmente com o 

modelo de escrita do PE, como também dá um sentido histórico à existência da nova 

Nação. 

Faltava ao Brasil um sentimento de pertencimento, os brasileiros não se sentiam 

brasileiros, porque mesmo tendo nascido aqui, a cultura era europeia, a literatura, teatro, 

pintura, música dentre outras realidades não eram tipicamente brasileiras. O 

Romantismo brasileiro com o seu indianismo deu ao Brasil esse sentimento de 

pertencimento, a partir daquele momento a nova Pátria passa a ter uma história 

independente da portuguesa, temos nobres “cavaleiros”. Essa busca por uma identidade 

nacional passa pela literatura e pela língua, e essa busca não foi algo fácil, pois tanto 

europeus aqui residentes como brasileiros de nascimento tinham a visão que o melhor 

falar era o de Portugal. Tradicionalistas defendiam o uso correto da língua e essa forma 

correta era a da outrora Metrópole. Os tradicionalistas defendiam o uso da língua de 

Camões, ao fazerem essa defesa, passaram a ver o português brasileiro como uma forma 

errada e empobrecida do português europeu, daí vindo as expressões de “pretoguês” e 

“língua de preto”.  

Ao mesmo tempo que a elite brasileira da época aceita a nobre linhagem 

indígena, rejeita PB como sua língua. Essa rejeição levou a um grande afastamento da 

língua falada pela elite, que usava os moldes do PE, da língua falada pela população 

pobre e analfabeta. O coloquialismo das classes menos favorecidas e analfabetas, por 

não terem acesso à educação formal, “esquece-se” do uso “correto” da gramática. 

Mesmo com a defesa do modo de falar brasileiro por parte de grandes escritores da 

época como Alencar e Machado de Assis, criou-se um abismo entre o modo de falar da 

elite dominante e o modo de falar das classes menos favorecidas. A esse abismo 

podemos denominar preconceito linguístico.  
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2.3.  Revisitando a bibliografia 

 

Existem muitos trabalhos que tratam da evolução e mudanças que o PE sofreu 

em terras brasileiras. Esses começaram ainda no Brasil colônia e Paul Teyssier em 

História da Língua Portuguesa cita o trabalho do Frei Luís do Monte Carmelo 

(Compendio de Orthographia, 1767) em que o Frei Luís observa que os brasileiros não 

fazem a distinção das pretônicas abertas e fechadas. Teyssier também cita os estudos 

Jerónimo Soares Barbosa (Grammatica Philosophica, 1822) que também observa o 

mesmo fato observado anteriormente por Frei Luís e ainda acrescenta que os brasileiros 

falam minino (menino) e mi deu (me deu), além de não chiarem o –s implosivo. 

Em sua Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, Marcos Bagno (2012, p 

121) diz: “como a sociedade é heterogênea, as diferentes comunidades de fala que a 

compõem apresentam diferenças no uso da língua. Essas diferenças se devem à história 

de cada comunidade”. Podemos concluir, a partir desse trecho, que a língua não pode 

ser vista apenas como uma realização de cada indivíduo, senão como uma realização e 

prática social.   

Em seus estudos e ao pensar os grupos das dicotomias, Saussure nos apresenta, 

dentre outras, a dicotomia entre langue (lado social da linguagem) e parole (o lado 

individual). “Para Saussure a língua é um sistema supraindividual utilizado como meio 

de comunicação entre os membros de uma comunidade. [...] Diferentemente, a fala 

constitui o uso individual do sistema que caracteriza a língua” (Costa, 2011, p. 116),  

sendo a língua um sistema de comunicação entre os membros de uma comunidade, 

podemos, então, entender as variações que uma língua tem em diferentes camadas 

sociais de uma sociedade da mesma região, como também, entender as essas variações 

em regiões diferentes de um país. No Brasil essas diferenças são muito claras, e 

podemos identificar a região de um falante ao ouvi-lo falar.  

 Existe no Brasil um mito em relação ao português falado aqui e ao falado em 

Portugal, pois acredita-se que o brasileiro não fala bem o português e que o correto seria 

falarmos como o falam os portugueses, porque esses sim, usam de forma correta a 

língua. No entanto, o PB desenvolveu-se de forma diferente do PE, na verdade o PB, de 



13 
 

 
 

acordo com alguns autores, é uma deriva do PE. Além disso, o PE não teve contanto 

com outras línguas de troncos diferentes como teve o PB. 

 O português ensinado nas gramáticas brasileiras ainda é muito próximo do PE, 

essa proximidade existe porque a nossa gramática está baseada, de certa forma, numa 

gramática mais próxima à do século XVI, podemos ler e entender com clareza muito do 

que foi escrito naquele século. Os que tinham acesso à educação dos séculos XVI até 

meados do XIX eram os filhos da elite brasileira, e ao terminarem seus estudos 

regulares, iam às universidades portuguesas concluírem sua educação.  

 A elite brasileira sempre esteve em contato com o PE, enquanto a grande 

maioria da população brasileira sequer tinha acesso a um mínimo de escolarização. 

Enquanto a elite litorânea brasileira conservava o modo de falar de Portugal, a classe 

baixa brasileira interiorana se distanciava da “língua” da elite, acelerando assim o 

processo de deriva da língua, reduzindo algumas flexões, como a do plural nos 

exemplos nós vai, nós fica.  

 Ainda que a língua falada pela elite brasileira aproxime-se do PE, é fato que 

existe uma grande diferença nos falares dos dois países, mesmo que seus falantes se 

entendam na escrita e na fala, percebem-se diferenças fonéticas, sintáticas, 

morfológicas, semânticas e de expressões próprias de cada país, como veremos no 

quadro a seguir: 

 

PE PB e PE PB 

Feito um burro Teimoso como um mula Que nem a mulher do 

piolho 

Como uma gralha Falar pelos cotovelos Mais que o homem da 

cobra 

A troco de reza Comprar por uma 

pechincha na bacia das 

almas 

Por uma micharia/ninharia 

A potes Chover a cântaros Canivetes  

Como os trovões Feio de doer Como a mulher do guarda 

Para além do estúpido Surdo como uma porta Feito um muro 
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Pescar um marido Arranjar um marido Fisgar um marido 

Pela medida grande Apanhar  Como um cachorro sem 

dono 

Como um pisco Comer  Como um passarinho 

Como um prego Dormir como uma pedra Como um gato de hotel 

Fonte: Valente, R. S. Diferenças e similaridades colocacionais entre o português brasileiro e o 

português europeu: estudo baseado na noção de função lexical da teoria Sentido/Texto. Dep. De 

Linguística e Tradução da Universidade de Montreal, 2002. Mimeo. 

 

 O quadro acima nos mostra semelhanças e diferenças em pequenos ditados 

populares com o mesmo significado, porém se ouvíssemos de um português ou 

lêssemos alguns desses ditados em alguma revista portuguesa, é possível que seu 

significado nos escapasse. Antes de nos aprofundarmos nessas diferenças, vejamos o 

que alguns autores dizem.  

Serafim da Silva Neto em um artigo intitulado “Problemas do Português da 

américa” que se encontra no livro Língua, Cultura e Civilização (1960, pp. 248; 258) , 

nos diz: 

A linguagem falada em nossa terra, em virtude de múltiplos fatores, 

tomou cunho próprio... o modo de viver modifica-se e transforma-se. E 

a língua, instrumento social, foi-se adaptando à nossa sociedade pois, 

como sabemos, ela caminha lado a lado com a história social. 

 E ainda Mattoso Câmara (1972, p. 81) 

A língua está de tal modo ligada à sociedade e à cultura, que a 

diferenciação cultural e social entre a população europeia e a congênere 

americana, desde a época em que uma representava a metrópole e a 

outra a colônia, determinou uma dicotomia linguística.  

 De acordo com esses dois autores, podemos perceber que a roupagem que o PB 

adquiriu ao longo da história está intimamente ligada à sociedade e à cultura brasileira, 

que foi se moldando ao longo do tempo. Essa roupagem foi aos poucos distanciando o 

nosso modo de falar do modo europeu de falar o português.  

Vejamos, no quadro a seguir, outras diferenças ente o PB e PE: 
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PORTUGUÊS BRASILEIRO PORTUGUÊS EUROPEU 

FONÉTICA E FONOLOGIA 

Há 7 vogais tônicas: /a/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/. Não se 

distingue a vogal temática {-a-} no presente e no 

pretérito: falamos. A vogal [e] se mantém como anterior 

média fechada antes de palatal: espelho, fecho. 

Há 8 vogais tônicas: /a/, /ɐ/, /e/, /ɛ/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/, 

distinguindo-se um /a/ central baixo no presente, 

falamos, de um /ɐ/ mais alterado no pretérito, [fa’lɐmus]. 

A vogal [e] antes de palatal é dita [ə]: espelho [iʃ’pəλu], 

fecho [‘fəʃu]. bem 

Há 5 vogais átonas pretônicas, e todas soam claramente: 

/a/, /e/, /i/, /o/, /u/. todas elas são pronunciadas, e assim 

não se confunde de frente  com diferente. Nessa 

distribuição, não há distinção entre [e] fechado e [ɛ] 

aberto, e por isso pronunciam-se da mesma forma 

pregar um prego e  pregar na igreja. 

Há 8 vogais átonas pretônicas, em que [e] fechado 

move-se para [ë], como em pequeno, mas a tendência é 

omiti-las, como em telefone [tulfòn], pedido [p’didu] 

etc. Pedir num hotel um apartamento de frente será 

entendido com um “apartamento diferente”. Nessa 

distribuição, distingue-se [e] de [ɛ], e por isso 

pronunciam-se diferentemente pregar um prego e 

prègar na igreja. 

Há 3 vogais átonas finais: /a/, /i/, /u/, os dois últimos 

escritos com e, o: pata, pede, peço. 

Há 3 vogais átonas finais: /ɐ/, /e/, /u/. 

O ditongo oral ey pode manter-se ou monotongar-se 

(terreiru/terrêru) e o ditongo nasal ȇy mantém-se, como 

em bem dito [bȇy]. 

Esses ditongos soam como [ɐy] e [ãy]: terreiro 

[t´rrɐyru], bem [bãy]. 

Ditonga-se a vogal final seguida de sibilante: luz [‘luys], 

atrás [a´trays]. 

Não há essa ditongação. 

Sílabas terminadas por oclusivas recebem uma vogal, 

transformando-se em sílabas abertas: adevogado, 

abissoluto, pissicologia. 

Essa sílabas soam fechadas: advogado, absoluto, 

psicologia. 

Pronuncia-se da mesma forma a consoante [-l] e a 

semivogal [-w] em posição final: o advérbio mal e o 

adjetivo mau são pronunciados da mesma maneira. 

O [-l] é lateralizado, como no PB do Rio Grande do Sul 

não se confundindo com a semivogal [-w]. 

O [r] pode ser vibrante simples (caro), vibrante múltipla 

anterior (carro), vibrante múltipla posterior [káRu] ou 

velar surda [káxu]. 

Predomina a vibrante múltipla anterior, como no 

espanhol. 

MORFOLOGIA 

Simplifica-se a morfologia nominal, com a perda de [-s] 

indicador de plural na variedade popular, menos no 

Especificador, tanto quanto na morfologia verbal, em 

que a pessoa tu foi substituída por você. 

A morfologia nominal e verbal não apresentam essas 

simplificações, exceto em alguns falares regionais. 

O quadro dos pronomes pessoais tônicos apresenta 

quatro formas: eu/você/ele/nós, que alterna com a 

gente/eles. A morfologia verbal acompanha essa 

simplificação, reduzindo-se a 4 formas: falo, fala, 

falamos, falam. Em consequência, mudarão as regras de 

concordância do verbo com o sujeito. 

O quadro dos pronomes pessoais tônicos apresenta seis 

formas: eu/tu/ele/nós/vós/eles. A morfologia verbal 

dispõe de 6 formas diferentes: falo, falas, fala, falamos, 

falais, falam. 

O quadro dos pronomes pessoais átonos (ou clíticos) O quadro dos pronomes pessoais átonos apresenta sei 
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apresenta as formas: me, te, nos, tendendo a desaparecer 

(i) acusativo o: Ainda não vi Ø hoje, (ii) o acusativo te, 

substituído por para você: Preciso falar uma coisa pra 

você, e (iii) o reflexivo se, que se generaliza como 

reflexivo universal, no PB popular: Nos nossos dias não 

Ø usa mais saia, Eu não se alembro. 

formas: me, te, se/si, nos, vos. O reflexivo si pode se 

referir ao interlocutor: isto é para si. 

SINTAXE 

No tratamento usa-se você quando há intimidade, e o 

senhor nas situações formais. Essa forma continua a 

alterar-se, surgindo ocê e cê. Nas regiões em que se 

mantém tu no tratamento informal, o pronome você 

marca certo distanciamento. 

Até o século XVI, usava-se tu para o tratamento 

informal e vós pra o tratamento formal. Vós era 

substituído por Vossa Mercê para dirigir-se ao rei, 

depois aos nobres (e aí o rei passou a ser tratado por 

Vossa Majestade, Vossa Alteza). Vossa Mercê foi em 

seguida aplicado ao tratamento cerimonioso da 

burguesia, vindo finalmente a concorrer com tu, 

mudando para você. 

O pronome ele pode funcionar (i) como objeto direto: 

Maria viu ela, (ii) redobrar uma construção de tópico: A 

Maria, ela ainda não chegou, (iii) aparecer na oração 

relativa copiadora: O menino que ele chegou. 

Ele só funciona como sujeito, o objeto direto pronominal 

é expresso por o, não existem construções de tópico nem 

relativas copiadoras. 

Os pronomes átonos, por serem na verdade semiátonos, 

podem iniciar sentença, preferindo-se a próclise: Me 

passa o bife. Mim pode aparecer como sujeito de 

infinitiva preposicionada, em Isto é para mim fazer. 

Os pronomes átonos não podem iniciar sentença, 

preferindo-se a ênclise: Passa-me o bife.  O sujeito da 

infinitiva preposicionada vem no caso reto: Isto é para 

eu fazer. 

Usa-se ter em lugar de haver nas construções 

existenciais: Hoje não tem comida. 

Usa-se apenas haver nas construções existenciais: Hoje 

não há comida. 

Verbos de movimento são construídos com a preposição 

em: Vou na feira. 

Verbos de movimento são construídos com a preposição 

a: Vou à feira. 

Ocorre negação dupla: não sei, não. Prefere-se a negação simples: não sei. 

Amplia-se o uso das perífrases estar + gerúndio e ir + 

infinitivo, substituindo neste caso a forma do futuro do 

presente: estou falando, vou falar. 

Prefere-se a perífrase estar + a + infinitivo, mais recente 

que a anterior: estou a falar. A forma simples do futuro 

é vivaz. 

Preenche-se o lugar de sujeito e elide-se o objeto direto: 

Ele já viu Ø. O sujeito elíptico é interpretado como um 

participante indeterminado: usa saia quer dizer “alguém 

usa saia”. 

Elide-se o sujeito e preenche-se o lugar do objeto direto 

com o clítico o: Ø já o viu. O sujeito elíptico é 

interpretado como um participante determinado: usa 

saia quer dizer “determinada pessoa usa saia”. 

O sujeito vem anteposto ao verbo, e o objeto direto, 

posposto: Maria comeu o chocolate. O objeto direto 

pode ser deslocado para a esquerda, em retomada por 

um clítico: O chocolate, Maria comeu. 

O sujeito pode vir posposto ao verbo e o objeto direto 

pode ser deslocado para a esquerda, com retomada por 

um clítico: O chocolate, comeu-o Maria. 

(Castilho, 2012, pp. 192-193) 
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 Observando esse quadro percebemos diferenças existentes entre o PB e o PE, 

mas também é perceptível que essas diferenças não tornam o entendimento impossível. 

De fato há um afastamento entre as duas variantes, este é resultado de acontecimentos 

sócio-históricos particulares a cada uma delas, porque a variação linguista e consonante 

à mudança social de cada povo. 

 

2. Metodologia 

 

 Podemos classificar a pesquisa deste artigo como explicativa, de natureza 

bibliográfica, inserida no campo de estudos da Sociolinguística.  Por meio dela, 

pretendemos explicar o porquê da existência do preconceito linguístico no Brasil, como 

poderia ter surgido e por que ocorre com tanta frequência e em diversos ambientes 

sociais. E para chegarmos (ou não) à resposta definitiva desse questionamento, faremos 

uma pesquisa bibliográfica, analisando o que diversos pesquisadores e autores do 

assunto e correlacionados a ele têm pesquisado e a que conclusões chegaram, também 

buscaremos dados nas mídias impressas e televisivas, como também na internet. 

 “A reação à mudança linguística é um traço universal das culturas humanas” 

(Bagno, 2012), portanto, a evolução do PE para o PB—  evolução entendida não como 

uma forma melhor de falar e escrever, mas sim como um processo de mudança sofrido 

pelo língua, assim como de muitas outras línguas—  é um processo natural. O PB falado 

hoje não é o mesmo falado nos anos de 1970, ele sofreu variações e as continua 

sofrendo, e não chegará a um nível elevado em que não mais se modificará como 

pensavam alguns autores, essa mudança é constante, ad eternum.  

 Alguns linguistas como Scheleicher (apud Alkmin, 2001), pensavam a 

linguística como uma ciência biológica, e que deveria ser estudada como tal.  O 

pensamento era o de que a língua deveria ser estudada como se estudam as plantas. Mas 

com o passar dos anos, muitos estudiosos perceberam que essa ciência é muito mais 

profunda e não se poderia tomar o estudo da linguística dessa forma. Assim, essa 

ciência entrou em contato com outras ciências como a sociologia, filosofia, antropologia 

e etc. Neste trabalho daremos atenção à sociolinguística, pois é esta ciência que se 

aplica ao estudo pretendido. 
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 A sociolinguística busca, por meio de seus estudo e análises, compreender a 

realização dos falares dos membros de uma sociedade, observando como ocorrem as 

variações entre gêneros, estratos, idades, etnia e escolaridades dos indivíduos que a 

compõem. “A sociolinguística é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando 

em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais 

da produção linguística” (Cezário & Votre, 2011, p. 141). 

 No bojo desta teoria, o objetivo desde estudo é identificar e demonstrar que o 

preconceito linguístico, antes de ser um preconceito com o modo de falar de um 

determinado grupo, é, essencialmente, um preconceito social, e, por vezes, racial. O 

modo como um indivíduo fala revela sua origem, sua posição na sociedade ou sua 

origem. Desde modo, buscaremos traçar o caminho desse preconceito, a partir do Brasil 

Colônia até a atualidade. Os dados foram coletados de estudos anteriores, como o PB se 

evolui e como ele está hoje, tanto nas camadas menos favorecidas da sociedade como 

nas mais favorecidas. Será feita uma análise pertinente, mas não exaustiva do tema, 

devido ao curto espaço do artigo, além do que, ainda que espaço houvesse, não 

conseguiríamos esgotar o assunto, porque são muitos os fenômenos a serem estudos e 

analisados. 

 Na análise dos dados buscaremos as ocorrências dos chamados erros 

gramaticais, que em sua maioria são atribuídos aos menos favorecidos, e os 

colocaremos em paralelo com os erros cometidos nas mídias, de quem não se espera 

tais erros, como um todo. Ao fazermos essa comparação, não significa que buscamos 

desmoralizar os defensores da Gramática Tradicional (GT), tampouco sobre-exaltar 

aqueles que não tiveram acesso a uma educação de qualidade em detrimento dos 

primeiros. O que buscamos é demonstrar uma ocorrência comum na língua que a GT 

não prevê, nem aceita como construções corretas. Verificaremos que a língua falada é 

muito mais dinâmica que a língua escrita, e que, portanto, sua mudança é mais rápida, 

porém pouco sentida, porque usamos as variações, mas não as percebemos de imediato. 
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3. Noções Teóricas Elementares nos Estudos Sociolínguísticos 

3.1. Língua, norma, gramática. 

 

 Estudar o uso das línguas é, também, estudar as linguagens, não obstante, faz-se 

necessário diferenciarmos, em termos linguísticos, língua e linguagem. Temos para o 

termo linguagem um sentido amplo, que se refere “a qualquer processo de comunicação, 

como linguagem dos animais, a linguagem corporal, a linguagem das artes, a linguagem 

da sinalização, a linguagem escrita entre outras” (Manual de Linguística pp. 15-16, 

2011). Nesse sentido, vemos que a linguagem é uma manifestação ampla e 

diversificada, abordando várias áreas. Ela também está ligada às línguas, pois os 

diferentes idiomas (línguas) que os seres humanos utilizam em sua comunicação 

constituem uma das manifestações da linguagem. 

 “O termo língua é normalmente definido como um sistema de signos vocais 

utilizado como meio de comunicação entre os membros de um grupo social ou de uma 

comunidade linguística” (idem). O uso da língua falada é uma técnica articulatória 

complexa que ao longo da história humana o homem desenvolveu para sua 

comunicação. Ao falarmos, expulsamos o ar dos pulmões, esses passam pelos 

brônquios, traqueia e laringe, até saírem pelas cavidades bucal e nasal. O caminho 

percorrido pelo ar produz o som que combinados com a articulação da boca, 

movimentos da língua, abertura e fechamento das pregas vocais, expulsão pela boca e 

nariz, produzem sons que combinados entre si formam as unidades mínimas de uma 

língua (fonemas). Esses combinados entre si formam as palavras, e a combinação 

dessas, as frases. 

 A combinação, como dito acima, não é uma combinação aleatória, ela segue 

uma norma, por isso para, por exemplo, formamos o plural de uma palavra, o acréscimo 

da desinência –s segue uma regra, não se pode colocar em qualquer lugar da palavra, 

existe uma regra, uma norma a ser seguida.  

 O mesmo acontece quando construímos um sintagma, em PB a ordem dos 

constituintes é a seguinte: sujeito + verbo + objeto (SVO), porém, essa ordem não 

inteiramente fixa, pode sofrer algumas alterações, mas também há alterações que 

tornam o sintagma agramatical, vejamos alguns exemplos: 
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a) As crianças brincam no parque. 

b) No parque, as crianças brincam. 

c) ?Brincam as crianças no parque. 

d) *Crianças as parque no brincam. 

 

No exemplo (a) vemos que essa construção é aceita por todos os falantes do PB 

contemporâneo (SVO), portanto visto como uma construção perfeitamente normal e 

aceita. Já o exemplo (b) é uma construção que não tem a mesma frequência de uso 

como o primeiro exemplo, mas é reconhecível e aceita pelos falantes, ela também dá 

mais ênfase ao objeto do sintagma. O exemplo (c), inicialmente nos causa um certo 

estranhamento, é um sintagma quase agramatical, por isso o sinal de interrogação, é 

uma construção utilizada em ambientes altamente formais, sobretudo em textos escritos. 

E por fim, o exemplo (d) trata-se de um sintagma agramatical, porque em PB não se 

admite o uso dos artigos após os substantivos, porque aqueles determinam ou 

indeterminam esses.  

O uso dos fonemas para formarem as palavras, o uso e ordem dessas para 

formarem as frases constituem as normas das línguas. Cada língua tem suas normas e 

intuitivamente seus falantes a utilizam com propriedade, ainda que haja algumas 

variações, essas também seguem uma norma, que não é a norma padrão, mas seguem a 

norma de determinada comunidade linguística.  

 Cada comunidade linguística, naturalmente, estabelece suas normas linguísticas, 

Faraco nos diz que a “norma designa um conjunto de fatores linguísticos que 

caracterizam o modo como normalmente falam as pessoas de uma certa comunidade” 

(FARACO, 2008, p.40). A partir dessa citação, podemos entender que existem normas 

diferentes em ambientes linguísticos diferentes, essas diferenças nos fazem entender 

construções não aceitas pela gramática normativa. Quando um falante diz As menina 

bonita, ele está utilizando a norma de sua comunidade linguística, sua gramática 

internalizada.  

 Noam Chomsky nos diz que “uma criança adquire uma língua, da mesma forma 

como ela cresce” (apud Scherre, 2008, p. 94), a aquisição da língua é um processo 
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normal, como o é a internalização das normas de sua comunidade linguística. Por isso, 

para o falante do exemplo do parágrafo anterior, a não flexão nominal, que é exigida 

pela gramática tradicional, não é considerado erro, porque ele segue as normas 

linguísticas de sua comunidade. 

 Muitas comunidades linguísticas são discriminadas por seu modo de falar, têm 

sua fala (des)comparada à norma culta, falada pela elite. Faraco chama esta de “norma 

curta” e a explica da seguinte forma: 

Um conjunto de preceitos dogmáticos que não encontram respaldo nem nos 

fatos, nem nos bons instrumentos normativos, mas que sustentam uma nociva 

cultura do erro e têm impedido um estudo adequado da nossa norma 

culta/comum/Standard (FARACO, 2008, p. 92).  

 E é justamente essa “nociva cultura do erro”, que usada de forma arbitrária, tem 

marginalizado os falantes de uma modalidade mais intuitiva de expressão do PB. Não 

podemos entender como sendo normas apenas aquelas escritas nas gramáticas, cada 

comunidade, cada grupo social apresentam normas distintas de uso da língua, podemos 

denominar essas múltiplas funções da língua em ambientes distintos como sendo 

dialetos do PB. Mesmo entre falantes mais escolarizados, a depender do ambiente em 

que estão, usarão a língua de formas diferentes, isto é, utilizam-se de normas distintas. 

Se o ambiente é mais monitorado, as expressões e construções de sintagmas e sentenças 

se aproximarão bastante das normas da gramática tradicional. Mas se o ambiente for 

menos monitorado, essas construções tendem a se afastar dessas normas escritas na 

gramática tradicional.  

 

3.2 Variação e Mudanças nas Línguas e no Português 

 

 Todas as línguas passam constantemente por processos de mudanças, porque a 

língua falada é extremamente dinâmica, e conforme a sociedade evolui, as línguas 

também evoluem e se modificam, ainda que seus falantes não percebam essa mudança 

no dia a dia. Essas mudanças, variações que sofrem as línguas são notadas ao longo do 

tempo (variação diacrônica), no espaço (variação diatópica) e também aquela observada 
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entre diferentes estratos sociais, entre aqueles com mais e menos escolaridade (variação 

diastrática). 

 Ao longo da história das línguas, e ao se tomar textos mais antigos, percebem-se 

diferenças nas escritas mais antigas em relação aos textos atuais, variação diacrônica. 

Como vemos, por exemplo, na obra de Frei Luís de Monte Carmelo de 1767, 

Compendio Orthographia e ainda na obra de Jerónimo Soares Barbosa em sua 

Grammatica Philosophica de 1822. Todavia, essas mudanças não são apenas 

ortográficas, como também fonéticas, fonológicas e semânticas, que são facilmente 

observadas comparando-se gerações. Por exemplo, a expressão “cair a ficha”, que 

significa entender algo, tomar consciência, surgiu num momento em que se usava fichas 

para se realizar chamadas em telefones públicos. Seu sentido não se perdeu ao longo do 

tempo, mas para alguns das gerações mais recentes se faz necessária uma explicação 

para a compreensão da expressão. 

 A variação no espaço, diatópica, é bastante evidente e observável no Brasil, por 

ser um país de dimensões continentais, essas existem de Estado para Estado, e ainda, 

dentro dos próprios estados. Essas diferenças são, em grande maioria, fonológicas e 

morfossintáticas. A esse propósito, vejamos alguns exemplos extraídos de Ilari & Basso 

(ano, 2011 pp. 167-168) e organizados na seguinte tabela: 

Palavra Pronúncia  Região 

Gente /ʹhẽtʃI/ Nordeste, Ceará 

Vamos /ʹhamʊ/ Nordeste, Ceará 

Decente /dɛʹsẽtʃI/ Nordeste 

Andar /ãʹda/ MG, SP, ES 

Lugar /luʹga/ MG, SP, ES 

Leite quente /ʹlejte ʹkẽnte/ Região Sul e interior de SP 

 

Dente 

 

/ʹdẽtʃI/ 

Todo território brasileiro, 

menos Região Sul e 

interior de SP 

 

Disco 

 

/ʹdʒiskʊ/ 

Todo território brasileiro, 

menos Região Sul e 

interior de SP 

Mais /ʹmajʃ/ RJ 
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Rapaz  /Raʹpajʃ/  RJ 

 

 Esses são alguns poucos exemplos das variações diastópicas que ocorrem no PB, 

porque existem muitos outros e não teremos tempo para fazer essa avaliação. 

 Na variação diastrática temos, também, bastantes diferenças entre os modos de 

falar das classes, encontramos, por assim dizer, em termos linguísticos, uma enorme 

variedade de dialetos. As classes mais escolarizadas, que em sua maioria são as mais 

ricas, tendo mais acesso à educação formal falam diferentemente das classes menos 

escolarizadas, que também em sua maioria são as mais pobres e têm menos acesso à 

educação formal.  

 Na obra O português da gente (2011, p. 175 - 176), Ilari e Basso trazem algumas 

observações feitas por Castilho (ano 1985), que transcreveremos a seguir: 

 Fonética 

 Queda ou nasalização da vogal átona inicial: incelença  por excelência; 

 Queda de material fonético posterior à vogal tônica: figo por fígado, Ciço por Cícero, 

centimo por centímetro; 

 Perda da distinção entre vogal e ditongo antes de palatal: pexe por peixe; 

 Monotongação de ditongos crescentes em posição final: sustança por substância; 

 Uso de /j/ por /ʎ/: /ʹfojɐ/ em vez de /ʹfoʎɐ/; 

Morfologia 

 Perda do –s da desinência da primeira pessoa do plural: nóis cantamo, nóis cantemo por nós 

cantamos; 

 Anteposição do advérbio de comparação a adjetivos que já são comparativos: mais mió em 

vez de melhor; 

Sintaxe 

 Uso de uma única marca de plural nos sintagmas nominais complexos e ausência de marca 

de concordância na 3ª pessoa do plural do verbo, particularmente com sujeito posposto (os 

doce mais bonito são/ é para as visita. Quando chegou os bombeiro já não tinha mais nada 

pra fazer); 

 Negação redundante com indefinidos negativos (ninguém não sabia); 

 Aparecimento de um segundo advérbio de negação depois do verbo e eventual queda do 

advérbio de negação anteposto: não vem não ou vem não; 
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 A oração relativa adota as construções conhecidas como cortadora ou copiadora: a casa que 

eu morei ou a casa em que morei; 

 Uso dos pronomes do caso reto na posição de objeto: eu vi ele, a mulher xingou eu. 

 

Além das diferenças que vimos entre o PB e o PE, vimos, também, que há 

diferenças de falares dentro do PB. Essas diferenças ocorrem de região para região, mas 

também ocorrem dentro dessas mesmas regiões. Essas diferenças, como veremos nos 

tópicos a seguir, resultam, muitas vezes, em preconceito linguístico. 

 

4. Preconceito Linguístico – Ontem e Hoje 

4.1 Conceito e Expansão 

 

 Em seu livro Preconceito Linguístico (2013), Marcos Bagno compara a 

gramática à palavra indígena igapó. Na região amazônica, quando ocorrem as cheias, 

criam-se às margens dos rios os igapós, esses são águas paradas que não se renovam até 

as próximas cheias. Bagno diz que os rios são as línguas, que estão em constante 

movimento e mudança, sempre se renovam; ele compara os igapós às gramáticas que 

buscam normatizar o uso da língua por meio de regras, porém não conseguem com 

plena eficácia, pois a língua (rio) falada está em constante movimento e renova-se 

sempre.   

 As normas gramaticais são boas e totalmente válidas, pois é necessária a 

existência de uma norma escrita para uma padronização da língua. Essa padronização 

não significa necessariamente tornar a língua em algo estático e morto, pois são os seres 

humanos que a utilizam no dia-a-dia, e estes estão em constante mudança, logo a língua 

se modifica com eles. 

 Mesmo havendo essa tentativa de padronização da língua, esta não é uniforme, 

tampouco uma unidade coesa e inalterável. Todas as línguas vêm sofrendo variações no 

seu uso, e, como vimos acima, essas variações são múltiplas. Algumas variantes sofrem 

discriminação quanto à forma em que são usadas, essas formas são vistas como erros, 
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tornando-as menos belas aos ouvidos daqueles que defendem cegamente(surdamente) a 

norma padrão. 

 Existem no Brasil os defensores da gramática que não admitem o uso do PB de 

forma diferente ao que está na gramática normativa, a essa não aceitação podemos dar o 

nome de preconceito linguístico. Por que esse preconceito ocorre? Por que existe? Ele é 

apenas linguístico? 

 No item 2.2 desse artigo, fizemos uma breve explanação do surgimento do 

preconceito linguístico já existente no Brasil Colônia e Pós-colonial, em que muitos 

defendiam o uso do português aqui tal como era em Portugal. Estudos feitos naquele 

momento revelaram uma mudança significativa entre a língua aqui falada com a falada 

na antiga Metrópole. Por meio da literatura, alguns escritores românticos buscaram, com 

o mito do bom selvagem, uma identidade nacional que não seria revelada apenas na 

genealogia dos primeiros brasileiros, mas também no uso da língua de forma diferente a 

que era usada em Portugal, o Brasil buscava uma identidade própria. 

 A elite brasileira sempre teve acesso à educação, enquanto as classes menos 

favorecidas tiveram pouco ou nenhum acesso. Esse privilégio educacional permitiu que 

essa elite estivesse muito mais próxima às gramáticas, por isso, estranhavam menos os 

usos e as regras exigidas por elas. As classes mais baixas por não terem esse acesso, 

tinham, e ainda têm dificuldade com os usos e regras da gramática normativa. Todavia, 

essa dificuldade não significa desconhecimento da língua, não significa que não sabem 

usar o português com propriedade, senão que não tiveram as mesmas oportunidades 

escolares que a elite tem. 

 Essa porção da população vive nas periferias dos grandes centros urbanos, ou em 

zonas rurais, locais que não têm ensino de qualidade, e por esse motivo não conseguem 

compreender o uso que a gramática exige. Quando as crianças vão para as escolas têm 

um conflito de línguas, pois o idioma que aprenderam de seus pais destoa do da escola. 

Esse conflito foi, de certa forma, descrito por Carlos Drummond de Andrade (Poesia 

Completa, 2002, p. 1089) no poema Aula de Português: 

 

A linguagem 

na ponta da língua,  
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tão fácil de falar 

e de entender. 

 

A linguagem 

na superfície estrelada das letras, 

sabe lá o que ela quer dizer? 

 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

E vai desmatando 

o amazonas da minha ignorância. 

figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

 

Já esqueci a língua em que comia, 

em pedia pra ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima. 

 

O português são dois; o outro, mistério. 

 

 Esse poema retrata os conflitos, digamos, linguísticas por que passam as crianças 

das zonas rurais e periferias dos grandes centros urbanos, pois é-lhes mostrado uma 

língua desconhecida, e a língua que aprenderam com seus pais e demais familiares entra 

em choque com a língua que a escola apresenta-lhes. O seu modo de falar é colocado 

como um erro, a família ensinou-lhes de forma errada. 

 Mas esse assombro com a língua não se dá apenas no ambiente escolar, como 

também no trabalho, ruas, etc. Aqueles que detêm o conhecimento do uso “correto” das 

regras da língua subjugam os que as desconhecem. Os que “desconhecem” as regras 

gramaticais, fazendo “mau” uso delas revelam sua origem, assim podemos pensar que o 

preconceito, antes de ser linguístico, na verdade, é social e camufla-se no discurso dos 

“defensores” da pureza da língua. 

 Existe uma série de leis e regras sociais que inibem certas condutas 

discriminatórias, aqueles que não as obedecem sofrem sanções diversas. Talvez o que 
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ocorra hoje seja uma espécie de migração dos diversos preconceitos existentes e 

puníveis para uma modalidade não punível pelo Estado. Veremos, a seguir, que por trás 

desse preconceito linguístico existe uma perversidade dos “corretores” e “defensores” 

do bom falar contra os que usam “mau” o PB. 

 Os preconceituosos linguísticos acreditam que a forma como as pessoas menos 

favorecidas falam é um caos total, que não existem regras em suas diversas variantes. 

Na escola aprendemos que os constituintes de um sintagma devem concordar em 

número e gênero com o sujeito. 

a) As rosas vermelhas estão no vaso. 

Todos os constituintes do sintagma estão flexionados em número e gênero com o 

sujeito rosas. Esta é a regra geral, no entanto, em ambientes menos monitorados, 

mesmo aqueles que têm mais letramento não fazem o tempo todo essa concordância. 

b) As rosa vermelha está (tá) no vaso. 

Essa construção não aceita pela gramática tradicional, porque o determinante 

está no plural e o sujeito e demais constituintes estão no singular. Este tipo de sentença 

é bastante com em falantes com pouco letramento, ou em ambientes menos monitorado. 

Nos exemplos a seguir, veremos que determinadas ocorrências não são usuais: 

c) A rosas vermelhas estão no vaso. 

d) A rosas vermelha está (tá) no vaso. 

e) A rosa vermelhas está (tá) no vaso. 

Ao contrário do que pensam muitos, o falar dos menos favorecidos não é um 

imenso caos sem regras, elas existem e com muita dificuldade se observarão ocorrências 

como as de (c), (d) e (e).  

Como foi dito anteriormente, o preconceito não é, necessariamente, quanto ao 

modo de falar de determinado indivíduo, mas sim, que seu modo de falar revela sua 

origem social, o preconceito é quanto à origem do falante. Falar “bem” ou “mal” revela-

nos, mostra-nos ao nosso interlocutor. Rolland Barthes (1977) diz que aqueles que 

dominam a linguagem tem o poder, por essa perspectiva vemos porque a elite brasileira 

“domina” a forma “correta” da língua, além disso, “domina” toda a sociedade, pois 

impõe aos menos letrados sua forma de falar e que se estes não conseguem usar aquela 
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língua estarão sempre à margem da sociedade. Repetimos, como o faz Marta Scherre 

(2008), o preconceito é social. Atacar a fala de alguém é, antes de tudo, um ataque à 

própria pessoa, ao que ela é e representa na sociedade.  

 

4. 2. Ambientes e Ocorrência 

4. 2. 1. Na Mídia Impressa 

 

 Em muitos jornais e revistas existem seções em que são discutidas regras do 

bom português, como, por que e quando certos casos da língua falada e escrita devem 

ser empregados ou não. A princípio, a intenção é apenas esclarecer quanto à melhor 

forma de usarmos nossa língua, entretanto, muitas dessas seções fazem um vociferado 

ataque àqueles que não têm o mesmo conhecimento gramatical daqueles mais 

escolarizados. 

 Vejamos o que diz Dad Squarisi (apud Bagno, 2013, pp. 119 - 120 ) na coluna 

Dicas de Português no Diário de Pernambuco em 15 de novembro de 1998: 

Português ou Caipirês? 

Dad Squarisi 

 Fiat lux. E a luz se fez. Clareou este mundão cheinho de jecas-tatus. À direita, à esquerda, à frente, atrás, 

só se vê uma paisagem. Caipiras, caipiras e mais caipiras. Alguns deslumbrados, outros desconfiados. Um – só um – 

iluminado. Pobre peixinho fora d’água! Tão longe de Europa, mas tão perto de paulistas, cariocas, baianos e 

maranhenses. 

Antes tarde do que nunca. A definição do caráter tupiniquim lançou luz sobre um quebra-cabeça que atormenta este 

país capiau desde o século passado. Que língua falamos? A resposta veio das terras lusitanas. 

 Falamos o caipirês. Sem nenhum compromisso com a gramática portuguesa. Vale tudo: eu era, tu era, nós 

era, eles era. Por isso não fazemos concordância em frase como “Não se ataca as causas” ou “Vende-se carros”. 

 Na língua de Camões, o verbo está enquadrado na lei da concordância. Sujeito no plural? O verbo vai 

atrás. Sem choro nem vela. Os sujeitos causas e carros estão no plural. O verbo, vaquinha de presépio, deveria 

acompanha-los. Mas se faz de morto. O matuto, ingênuo, passa batido, sabe por quê? 

 O sujeito pode ser ativo ou passivo. Ativo, pratica a ação expressa pelo verbo: Os caipiras (sujeito) 

desconhecem (ação) o outro lado. Passivo, sofre a ação: O outro lado (sujeito) é desconhecido (ação) pelos caipiras. 

Reparou? O sujeito – o outro lado – não pratica a ação. 

 Há duas formas de construir a voz passiva: 

a. Com o verbo ser (passiva analítica): A cultura caipira é estudada por ensaístas. Os carros são 

vendidos pela concessionária. 

b. Com o pronome se (passiva sintética): estuda-se a cultura caipira. Vendem-se carros. No caso, não 
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aparece o agente. Mas o sujeito está lá. Passivo, mas firme. 

Dica: use o truque dos tabaréus cuidadosos: troque a passiva sintética pela analítica. E faça concordância 

com o sujeito. Vende-se casas ou vendem-se casas? Casas são vendidas (logo: Vendem-se casas.) Fez-se ou fizeram-

se luz? A luz foi feita (fez-se a luz). Firmou-se ou firmaram-se acordos? Acordos forma firmados (firmaram-se 

acordos). 

 Na dúvida, não bobeie. Recorra ao truque. Só assim você chega lá e ganha o passaporte para o mundo. 

Adeus, Caipirolândia. 

 

 Observamos aqui um comportamento de preconceito linguístico, em que a autora 

trata como caipiras aqueles que não sabem como usar a voz passiva e evidenciando os 

“erros” de concordância que ocorrem na construção desse tipo de sentença. Uma análise 

mais apurada nos faz ver que o foco desse texto não é o “bom” ou o “mau” uso da voz 

passiva, senão aqueles que não a sabem usar, para tanto, a autora chama essas pessoas 

de caipiras, o que entendemos ser, para Squarisi, um xingamento. Então ser caipira é 

algo ruim? Os caipiras com menos letramento são menos pessoas que aquelas pessoas 

com mais letramento? 

 Vejamos outro texto da mesma autora (apud Scherre, 2008, p. 75) retirado da 

seção A Últimado Português jornal Correio Braziliense do dia 11 de março de 1995. 

Pancadaria ao som de Vivaldi 

Dad Abi Cahahine Squarisi 

 

 Embalado por Glória, de Vivaldi, vai ao ar o programa eleitoral gratuito do PT. Começa tropeçando na 

crase: Em cumprimento a Lei 6.339. Continua apresentando um show de luta livre em que falantes e gramática se 

enfrentam de Norte a Sul, de Xapuri, no Acre, aos Sete Povos das Missões, na fronteira com a Argentina. 

 A concordância foi nocauteada. Nem a reconhecida força aliada à limitada inteligência de Mike Tyson 

teria sido capaz de bater com tanta força. A gente organizamos. Eles garante. O pessoal pegaram a ideia. As 

promessas de campanha começa a ser mudada. Trabalhadores metalúrgico do ABC. Movimento pelas direta. 

 Os golpes vêm de todos os lados. As palavras mudam de significado (A polícia evadiu a igreja). Os verbos 

atropelam a regência (Assisti um jogo). A locução proporcional à medida que vira na medida em que na língua 

sorridente de Lucélia Santos. O milagreiro através de faz o Brasil saltar uma etapa no processo de desenvolvimento 

(O Brasil chega ao Primeiro Mundo através de carros importados). 

 A pancadaria, incessante, não poupa nem o narrador. Achando que um sujeito era pouco, o simpático 

Sérgio Mamberti dobrou-o: O Delfim ele havia tomado 34% dos ganhos dos trabalhadores. O deputado paulista 

Djalma Bom seguiu-lhe a trilha: O trabalhador ele nunca perde por fazer greve. 

 Lula brilha com socos certeiros. Quer usar o sofisticado subjuntivo e dispara: O dia que nós conseguirmos 

juntar tanta gente possivelmente nós mudemos a história do Brasil. Esquece-se da subordinação do verbo ao sujeito 

e do adjetivo ao substantivo e denuncia: As promessas de campanha começa a ser mudada. Há indícios muito forte 

de que mudou o governo. De quebra, não se de comemorar os dois governo e os 49 deputado estaduais do partido. 

 Mesmo os poucos textos escritos não escaparam. O marginalizado aposto, que não é termo essencial, nem 
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integrante, nem acessório da oração, só pede uma vírgula. Que custava pô-la na faixa Fora, Collor ou no título do 

artigo Não rias de mim, Argentina? 

  

 Vemos, também, neste texto, um forte preconceito linguístico, cujos alvos são as 

pessoas que apresentam o programa partidário gratuito daquele ano. Ela não poupa 

recriminações quanto à forma de falar dos que apresentam o programa, como também 

na supressão da vírgula nas faixas citadas por ela. Também podemos observar neste 

texto que a preocupação não está necessariamente ligada ao correto uso da língua, mas 

sim um ataque aos falantes, usando muitas vezes de ironia: a pancadaria, incessante, 

não poupa nem o narrador. Lula brilha com socos certeiros.  

 Quem são os leitores de jornais no Brasil, senão aqueles que têm maior 

letramento e vivem nos centros urbanos? Colunas como essas reforçam o preconceito 

linguístico, uma vez que elas evidenciam não necessariamente as regras gramaticais, 

mas, sim os indivíduos que, supostamente, não sabem usá-las. Não é objetivo desse 

trabalho dizer que não se deve saber as regras da norma padrão do PB, é de suma 

importância sabê-las, porém não cabe a nós, letrados, discriminarmos o uso de variantes 

da língua que estão em pleno uso no dia-a-dia de suas diversas comunidades 

linguísticas. 

 

4. 2. 2. Na Internet 

 

 Com advento da internet e uma grande inclusão tecnológica, muitas pessoas 

passam a ter acesso a essa importante ferramenta de comunicação para os tempos 

hodiernos. Ao mesmo tempo em que esta é uma ferramenta de inclusão, é também um 

meio usado para propagar o preconceito linguístico, porque as pessoas com baixo 

letramento e com acesso à internet têm dificuldade em usar as normas da gramática 

tradicional; esse fato é um prato cheio aos gramáticos tradicionalistas. 

 Com muita frequência, veem-se nas redes sociais fotos com comentários 

maldosos quanto à forma em que cartazes, faixas e afins são escritos. A foto a seguir é 

um exemplo em que se dá mais destaque ao “erro” que à intenção de informar: 
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 Estas fotos foram retiradas de uma apresentação de slides sobre como a cidade 

de Cuiabá – MT, que, na ocasião, segundo o título, estava “preparando-se” para a Copa 

do Mundo de 2014. Há uma série de fotos que ilustra de forma categórica esse tipo de 

preconceito. 

 Em muitas redes sociais existem páginas “especializadas” em evidenciar esses 

“erros” que ocorrem na língua. No facebook encontramos essas comunidades, como a 

Maldita Inclusão Digital, em que mostram conversas e comentários de usuários com 

erros ortográficos e ainda comentários non-sense, como dizem alguns dos que curtiram 

essa comunidade. Há também outras comunidades virtuais: Português Mal Dizido; 

Português Mal Escrito. 

 Essas comunidades em sua maioria procuram mostrar os erros de outros falantes, 

evidenciando-os sobremaneira, expondo-os ao ridículo com gracejos e comentários 

depreciadores. Elas, muitas vezes, não levam em conta a diversidade cultural do País, 

que leva, necessariamente, a uma diversidade idiomática, uma grande riqueza 

linguística.  

 Talvez na internet esse preconceito tenha mais força porque, até tempos atrás, 

somente as classes A e B tinham acesso a produtos de informática. A partir de um 

determinado ponto da história do Brasil, as classes C e D passam a ter acesso a essas 
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tecnologias, não são mais produtos exclusivos da elite. A perda dessa exclusividade 

diminui o grande abismo que existia entre elas, colocando-as em pé de igualdade. Para 

que esse abismo não seja completamente ultrapassado, dá-se ênfase ao modo de falar e 

escrever das classes e pessoas menos letradas.  

  

5. Considerações Finais 

 

 Neste artigo discutimos o surgimento do Português como uma deriva do Latim 

Vulgar, falado pelos soldados e comerciantes romanos, e sua chegada à Península 

Ibérica. As Grandes Navegações trouxeram esse idioma ao Brasil e teve contato com a 

língua indígena e, posteriormente, com as línguas africanas dos negros trazidos como 

escravos à Colônia. O percurso porque passou a LP no território brasileiro foi repleto de 

empréstimos de outras matrizes linguísticas, favorecendo, portanto, o afastamento 

gradual da língua que hora falamos da que é falada pelos portugueses, nossos antigos 

colonizadores.  

 O preconceito existente quanto ao modo como alguns brasileiros falam o PB tem 

sua origem no preconceito com que os portugueses e a elite colonial brasileira tratavam 

o falar coloquial daqueles sem escolarização. É possível que a elite brasileira de hoje 

tenha herdado esse preconceito como uma falácia da elite brasileira colonial, uma vez 

que os filhos dos abastados coloniais terminavam seus estudos nas universidades 

portuguesas, aprendendo a gramática por lá ensinada, ao passo que a nossa gramática 

coloquial se havia se afastado daquela normativa. 

 Vimos ao longo do artigo que no falar coloquial não impera um completo caos 

linguístico como pensam alguns, vimos que existem regras “formais”, ainda que não 

escritas, quanto à maneira de falar e usar os termos dentro de um sintagma. Esse estudo 

nos permitiu analisar e, de certa forma, verificar que o preconceito linguístico é um 

preconceito social camuflado de linguístico e, ainda, uma ideologia de poder, ideologia 

essa que tenta sobrepor-se às classes menos favorecidas. 

 “A história de toda a sociedade até hoje tem sido tem sido a história das lutas de 

classe”, consoante Karl Marx. Neste estudo, em linhas finais, completa-se a ideia com a 
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pergunta: o que é o preconceito linguístico, senão um dos expoentes dessa luta de 

classe?  Essa é uma questão para nossa — ontem, hoje e amanhã — profunda reflexão. 
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