TEXTO I
Médico debocha de paciente na internet: ‘Não existe peleumonia’
Médico e duas funcionárias foram afastados após postagem em
Guilherme Capel disse que não teve intenção de ofender e pediu desculpas.

rede

social.

Um médico plantonista no Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra (SP), foi afastado do
trabalho após ter uma foto sua publicada numa rede social com o título “Uma imagem fala mais
que mil palavras”. Na foto, Guilherme Capel Pasqua mostra o receituário médico com o seguinte
dizer: “Não existe peleumonia e nem raôxis”.
Vinte minutos antes da postagem, na quarta-feira (27), o médico havia atendido o mecânico José
Mauro de Oliveira Lima, 42 anos, que estudou até o segundo ano do ensino fundamental e não
sabe como falar corretamente algumas palavras.
Seu enteado, o eletricista Claudemir Thomaz Maciel da Silva, de 25 anos, o acompanhava na
consulta e revela que, assim que souberam o diagnóstico, o mecânico perguntou sobre o
tratamento para a “peleumonia”. A reação do médico não foi muito profissional, afirma
Claudemir.
“Quando meu padrasto falou pneumonia e raios X de forma errada, ele deu risada. Na hora, não
desconfiamos que ele iria debochar depois na internet. O que ele fez foi absurdo. O procurei e
escrevi para ele na rede social que, independente dele ser doutor, não existe faculdade para formar
caráter. Assim que ele viu minha postagem, apagou a foto. Ele não quis conversar com a gente”,
diz Claudemir.
O eletricista conta que o padrasto ainda não sabe que virou assunto na internet e teme pela reação
dele. Claudemir diz que o mecânico não pôde estudar por falta de dinheiro.
“Meu padrasto não sabe falar direito porque não teve estudo. Ele vai ficar muito triste quando
souber o que aconteceu, estamos evitando contar, mas ele vai acabar descobrindo. Ele trabalhava
como cozinheiro aqui em Serra Negra e depois se tornou mecânico. Lembro que ele estudava,
mas precisou abandonar as aulas para cuidar de mim. Tive tuberculose aos dois anos e, nessa
época, ou ele estudava ou pagava meus remédios”, lembra.

TEXTO II
Preconceito Linguístico no Brasil
O preconceito linguístico no Brasil é algo muito notório, visto que muitos indivíduos consideram
sua maneira de falar superior ao de outros grupos.
Isso ocorre, sobretudo, entre as regiões do país, por exemplo, um sulista que considera sua
maneira de falar superior aos que vivem no norte do país.
Antes de mais nada, devemos salientar que nosso país possui dimensões continentais e embora
todos falamos a língua portuguesa, ela apresenta diversas variações e particularidade regionais.

Importante destacar que o preconceito linguístico acontece no teor de deboche e pode gerar
diversos tipos de violência (física, verbal, psicológica).
Os indivíduos que sofrem com o preconceito linguístico muitas vezes adquirem problemas de
sociabilidade ou mesmo distúrbios psicológicos.
Os sotaques que se distinguem não somente nas cinco regiões do Brasil, mas também dentro de
um próprio estado, são os principais alvo de discriminação. Por exemplo, uma pessoa que
nasceu e vive na capital do estado e uma pessoa que vive no interior.
Geralmente, quem está na capital acredita que sua maneira de falar é superior a das pessoas
que habitam o interior do estado ou mesmo as áreas rurais.
Nesse caso, muitas palavras pejorativas e depreciativas são utilizadas para determinar algumas
dessas pessoas através de um estereótipo associado as variedades linguísticas, por exemplo, o
caipira, o baiano, o nordestino, o roceiro, dentre outros.
Sobre esse assunto, o escritor Marcos Bagno afirma em sua obra “Preconceito Linguístico: o que
é, como se faz” (1999):
“É um verdadeiro acinte aos direitos humanos, por exemplo, o modo como a fala nordestina é
retratada nas novelas de televisão, principalmente da Rede Globo. Todo personagem de origem
nordestina é, sem exceção, um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado para provocar o riso, o
escárnio e o deboche dos demais personagens e do espectador. No plano linguístico, atores não
nordestinos expressam-se num arremedo de língua que não é falada em lugar nenhum do Brasil,
muito menos no Nordeste. Costumo dizer que aquela deve ser a língua do Nordeste de Marte!
Mas nós sabemos muito bem que essa atitude representa uma forma de marginalização e
exclusão. (…) Se o Nordeste é “atrasado”, “pobre”, “subdesenvolvido” ou (na melhor das
hipóteses) “pitoresco”, então, “naturalmente”, as pessoas que lá nasceram e a língua que elas
falam também devem ser consideradas assim… Ora, faça-me o favor, Rede Globo!”
Esse tipo de preconceito atinge muitos grupos considerados de menor prestígio social, donde a
língua é utilizada como ferramenta de distinção social.
Entretanto, vale lembrar que todas as variações linguísticas são aceitas e devem ser
consideradas um valor cultural e não um problema.
Fonte: https://www.todamateria.com.br/preconceito-linguistico/

Texto III

Preconceito Linguístico: o que é, como se faz
Na obra “Preconceito Linguístico: o que é, como se faz” (1999), dividida em quatro capítulos, o
professor, linguista e filólogo Marcos Bagno aborda sobre os diversos aspectos da língua bem
como o preconceito linguístico e suas implicações sociais.
Segundo ele, não existe uma forma “certa” ou “errada” dos usos da língua e o preconceito
linguístico, gerado pela ideia de que existe uma única língua correta (baseada na gramática
normativa), colabora com a prática da exclusão social.

No entanto, devemos lembrar que a língua é mutável e vai se adaptando ao longo do tempo de
acordo com ações dos falantes.
Além disso, as regras da língua, determinada pela gramática normativa, não incluem expressões
populares e variações linguísticas, por exemplo, as gírias, regionalismos, dialetos, dentre outros.

PROPOSTA
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos
ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da
língua portuguesa sobre o tema preconceito linguístico em questão no Brasil,
apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de
seu ponto de vista.

