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RESUMO 

Introdução: O preconceito linguístico é a discriminação da língua falada que ocorre pelas 

diferentes formas de falar de cada região. No Brasil, o preconceito linguístico é muito 

frequente devido às diferenças culturais de cada estado, fato que pode ser observado pela 

presença em cada região do Brasil de sotaques e gírias diferentes de outras regiões, o que 

enriquece a língua portuguesa, causando a heterogeneidade da língua. Objetivo: O objetivo 

deste trabalho é refletir sobre a importância do ensino acerca do preconceito linguístico nas 

turmas do 9° ano do ensino fundamental, para que, assim, os alunos possam compreender as 

diversas variedades linguísticas existentes no Brasil.  Metodologia: As metodologias 

utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: 

Para cumprir o objetivo proposto e dentro da perspectiva da pedagogia de projetos, as autoras 

sugerem o projeto intitulado “Trabalhando com as variedades linguísticas e com o preconceito 

linguístico”, o qual tem como objetivo refletir e conhecer sobre o uso das diversas variedades 

linguísticas no Brasil.  Conclusão: O propósito da pesquisa foi alcançado, uma vez que 

trabalhar com o preconceito linguístico nas escolas é de grande importância para que os 

alunos entendam sobre as diversas variações linguísticas do país e saibam fazer uso delas em 

diferentes ocasiões. Nesse sentido, o ideal desta pesquisa é abrir caminhos para os docentes 

ensinarem a norma padrão e as variações linguísticas, facilitando o ensino sobre o preconceito 

linguístico na escola, fazendo com que os professores ensinem aos alunos a fazer o uso da 

língua em suas diversas variedades linguísticas e ocasiões de fala. 
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