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A discussão sobre esse tema se torna

relevante por proporcionar um maior

conhecimento sobre a dinamicidade da língua

e naturalidade desse fenômeno, bem como a

conscientização de que todas as variações são

dignas de respeito.

Essa pesquisa propôs a análise da temática, subsidiada

por levantamento bibliográfico, debates em sala de aula,

além de pesquisa de campo considerando métodos

quantitativos e qualitativos, através da aplicação de

questionários, previamente elaborados, na sede e nos

distritos do município, e no modelo online, para a

população da cidade.

REFERENCIAS

- Reconhecer as variações linguísticas existentes

na sede do município e nos distritos.

- Identificar se essas variações são diatópicas,

diastráticas e diafásicas.

- Investigar se no município há presença do

preconceito linguístico.

- Propor estratégias de desconstrução de

preconceitos.

A variação linguística é um aspecto natural em toda

língua. Esse aspecto existe pela dinamicidade do sistema

linguístico mediante a fatores intrínsecos à própria língua,

bem como a interferências externas ao sistema. Contudo,

essa dinamicidade, muitas vezes, não é considerada

natural, pelo fato de que há a supremacia de uma

variação em relação às outras, fortalecendo estereótipos e

propagando preconceito. Tomando como base tais

considerações, a presente pesquisa se debruça na

identificação de variantes existentes em Amargosa e se

há práticas de preconceito linguístico.
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70% dos participantes da pesquisa reconhecem a

variação linguística como algo natural, contudo 80%

desses admitem a existência do preconceito linguístico.

Além disso, responderam que nunca foram criticados,

mas alegam já terem feito críticas ao modo de falar de

outros indivíduos.

A análise qualitativa dos dados levantados revela que,

aproximadamente, 35% dos entrevistados estão

cursando a educação básica, o que traz a tona a

discussão relativa as variações linguísticas e o possível

preconceito que pode ocorrer a partir delas.

Percepção da 

existência de 

preconceito linguístico
Se existe jeito 

correto de falar

De acordo com a análise do questionário aplicado in

loco ficou clara a variação diafásica (em função do

contexto) e diastrática (convivência social).
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