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NÃO 



Gramática normativa X Língua falada 

 



PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

 



 

GRAMÁTICA NORMATIVA 

LÍNGUA DE FATO: 

-linguagens; 

- fala individual e/ou de grupos; 

- variações linguísticas; 

- gramáticaS (normativa e 

internalizada); 

- norma padrão de prestígio; 

- normas desprestigiadas; 

- adequação linguística. 

 



GRAMÁTICA NORMATIVA 

 Teoria que, tomando como referência 

os usos consagrados da língua pelos 

escritores clássicos, juristas, 

gramáticos e acadêmicos, 

DESCREVE, SISTEMA-TIZA e 

PROPÕE um conjuntos de normas e 

orientações (“regras”) para 

falar/escrever. 



GRAMÁTICA INTERNALIZADA 

 Sistema que constitui a estrutura de 

funcionamento do idioma e que é 

assimilado naturalmente – pela prática 

– por todos os falantes de uma língua. 



 

 

 

 

 

• Pela gramática internalizada: CERTO; 

• Pela gramática normativa: ERRADO. 

 



 

 

 

 

 

• Pela gramática internalizada: CERTO; 

• Pela gramática normativa: CERTO. 

 



 

PRECONCEITO LINGUÍSTICO:  

Segundo a linguísta Marta 
Scherre, “o julgamento 
depreciativo, desrespeitoso, jo-
coso e, consequentemente, 
humilhante da fala de alguém” 
constitui preconceito 
linguístico.  

Esse tipo de julgamento 
geralmente se dirige às pessoas 
de classes sociais e grupos de 
menor prestígio social. 



 

O QUE SUSTENTA O 

PRECONCEITO LINGUÍSTICO?  

1. O português no Brasil 
apresenta uma unidade 
surpreendente; 

2. Em Portugal se fala melhor 
o “português”; 

3. Português é muito difícil; 
4. As pessoas sem instrução 

falam errado; 
5. O certo é falar “assim”, 

porque se escreve “assim”. 



 

NORMA PADRÃO 

PRESTIGIADA/ NORMA CULTA 

FORMAL 

Variedade linguística 
construída social e 
historicamente, baseada no 
modo de “falar e escrever” 
das classes de maior 
prestígio social. Estruturas 
frasais mais complexas, 
vocabulário mais 
heterogêneo e maior 
observância às regras da 
gramática normativa. 

VARIEDADE NÃO PADRÃO/ 

LÍNGUA COLOQUIAL 

Usada nas situações mais 
informais do dia a dia. 
Caracterizada pela 
presença de estruturas 
frasais mais simples, bem 
como uma menor 
observância às regras da 
gramática normativa. 
Também destacam-se 
vocabulário mais comum, 
expressões populares e, 
dependendo da situação, 
gírias. 



Por que “variações linguísticas”? 



CRITÉRIO SOCIOCULTURAL 

 

LEIAM O TEXTO “OS ESPECIALISTAS”, PÁGINA 50. 



CRITÉRIO SOCIOCULTURAL 

 



CRITÉRIO SITUACIONAL 

 

LEIAM AS CHARGES DA PÁGINA 51. 



CRITÉRIO SITUACIONAL 

 



CRITÉRIO HISTÓRICO 

 

LEIAM OS TEXTOS DAS PÁGINA 52 E 53. 



CRITÉRIO HISTÓRICO 

 
 
 
 
 
 

A língua NÃO é imutável. Ela evolui com o 
passar do tempo: modos de falar e escrever, 
palavras, estruturação de frases e, inclusive, 
o sentido das palavras. 



CRITÉRIO GEOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

LEIAM AS CHARGES DA PÁGINA 55. 



CRITÉRIO GEOGRÁFICO 

 



Portanto, língua, acima de tudo, é... 



Portanto, língua, acima de tudo, é... 



 


