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Falaremos aqui a respeito deste novo (ou
velho?!) tipo de preconceito: o Preconceito Linguístico
e alguns mitos que existem em relação à Língua
Portuguesa falada no BRASIL, que na verdade,
deveria ser chamada de Língua Brasileira, mas isso é
outra história que trataremos em outra oportunidade...
De acordo com Marcos Bagno1, o preconceito linguístico é a atitude que
consiste em discriminar uma pessoa devido ao seu modo de falar. Em geral, o
preconceito linguístico é exercido pelas pessoas que ocupam as classes sociais
dominantes, que tiveram acesso à educação formal e, portanto, à norma-padrão
de prestígio. Assim, acreditam que seu modo de falar é mais “certo”, mais
“bonito” que o das pessoas sem instrução formal ou com pouca escolarização.
Na verdade, o preconceito linguístico é somente um disfarce para um
profundo preconceito social: não é a língua da pessoa que é discriminada, mas
a
própria
pessoa
em
sua
identidade
individual
e
social.
Essa atitude pode ser considerada preconceito porque a linguística moderna
tem demonstrado, cientificamente, que todos os modos de falar uma língua são
lógicos, coerentes, seguem regras sistemáticas. Existe uma razão para as
pessoas dizerem “aquela coisa toda”, quando a norma-padrão existe “aquelas
coisas todas”: há regras gramaticais que explicam satisfatoriamente este tipo de
concordância. Assim, o preconceito linguístico, como todo tipo de preconceito, é
fruto da ignorância.
Ainda de acordo com Bagno, existem oito mitos (!!!) que cercam a Língua
Portuguesa. Confira quais são esses mitos nas próximas dicas...

1 Professor de Linguística da UnB (Universidade de Brasília) e doutor pela Universidade de São Paulo, Seu trabalho de
maior destaque é o livro Preconceito Lingüístico: o que é, como se faz (Loyola, 1999) que aborda de maneira
simplificada o tratamento preconceituoso a qual é submetido o falante que não se enquadra à norma padrão.

* Graduada em Letras - Português/Inglês e Especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Cruzeiro do Sul. Ministra
aulas de Português para Brasileiros (atualização gramatical e redação empresarial) e Português para Estrangeiros. É
responsável pelos cursos de Língua Portuguesa da All About Idiomas.
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