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RESUMO 

Introdução: Estudar a variação linguística dentro da sala de aula é cultivar o respeito à 

diversidade na verificação de sua existência e do modo com o qual ela se  dá socialmente, 

sobretudo em um país tão vasto quanto o Brasil. A preocupação em se trabalhar a Língua 

Portuguesa no 6º ano, aliada ao contexto da consciência social e do respeito ao “diferente”, é 

uma conduta prudente em sala de aula, tendo em vista que o ensino formal precisa otimizar as 

competências humanas para o exercício da cidadania e da convivência social de forma 

saudável. Objetivo: O objetivo deste trabalho é promover uma reflexão acerca da importância 

da Língua Portuguesa e de suas variações existentes no Brasil, a fim de conduzir os alunos a 

um ensino significativo. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa 

bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Para cumprir o objetivo 

proposto, dentro da perspectiva da pedagogia de projetos, as autoras sugerem o projeto 

intitulado “Xô preconceito! Cultivando o respeito à variação linguística com alunos do 6º ano 

do ensino fundamental com as tirinhas da Turma da Mônica e poemas”, cujo objetivo é  

promover o respeito à variação linguística por meio da conscientização dos alunos de que o 

preconceito linguístico não tem razão de existir, mesmo porque o Brasil tem uma riqueza e 

uma diversidade cultural as quais o molda e o faz tão singular, o que deve ser motivo de 

orgulho para todos os brasileiros. Conclusão: O respeito à variação linguística deve ser 

cultivado em sala de aula, posto que o país é constituído por muitas culturas, portanto, é 

preciso que essa diversidade cultural seja respeitada e qualquer tipo de preconceito deve ser 

desestimulado e extirpado da sociedade. Uma forma de prevenção de sua ocorrência é por 
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meio da 

educação, do conhecimento dos povos que compõem o país e da forma de expressão 

linguística de cada região, consciência essa que pode ser estimulada nas aulas de Língua 

Portuguesa do 6º ano do ensino fundamental. 
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