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Introdução: O presente artigo pretende relatar algumas concepções de literatura e, a partir 

delas, verificar como pais e professores podem, por meio da literatura, fazer com que seus filhos 

e seus alunos sejam novos leitores. Os jovens sempre questionam para que se estuda a literatura 

se ela não lhes acrescenta nada. Todavia, pode-se tomar esse pensamento como ponto de partida 

para modificar essa visão dos alunos e ajudá-los a descobrirem esse mundo de leituras, 

motivando-os a, em cada fase de escolaridade, interessar-se por um estilo de leitura adequado 

para seu nível. Objetivo: Fazer uma reflexão sobre como o preconceito linguístico persiste com 

tanta força na escola, seja de forma explícita ou camuflada e os efeitos colaterais que são 

deixados naqueles que o sofrem. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, embasado na Sociolinguística, que é uma corrente da linguística que estuda a 

língua falada em seu contexto social, como um fenômeno social. Resultados e discussão: Os 

resultados mostram os efeitos colaterais de quem é vítima dele, e o devido respeito que deve 

ser dado às variedades linguísticas como uma forma de combatê-lo. Para a Sociolinguística, a 

língua é um sistema heterogêneo e plural, isto é, conjunto de variedades linguísticas. Ou seja, 

ela se apresenta de várias formas a depender do uso feito pela comunidade linguística, em suas 

relações com a sociedade. Conclusão: Como instituição social, a língua é, simultaneamente, 

realidade psíquica e instituição social, a sociedade pode abolir qualquer uma das suas 

instituições, menos a língua. A escola precisa trabalhar com seus alunos a formação humana, 

com o devido o respeito às variedades linguísticas que o aluno traz para a escola. Ao mesmo 

tempo, o aluno precisa ter o conhecimento de que não existe só a norma padrão, existem 
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também outras normas, a norma que é ensinada na escola é apenas mais uma das variedades do 

português. 
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