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1. RESUMO 

 
 Esta pesquisa, ainda em andamento, tem seu cerne nos estudos 

sociolinguísticos, isto é, na relação entre língua, cultura e sociedade, e objetiva 

esclarecer quais as diferentes variáveis que compõe o objeto dos estudos 

sociolinguísticos. Os resultados até agora obtidos, frutos de uma pesquisa 

bibliográfica prévia, apontam para o fato de que a língua manifesta-se 

indiscutivelmente na esfera das relações sociais, em especial as faladas.  

 
2. INTRODUÇÃO 

 
O nascimento da ciência Sociolinguística, também apontada por alguns 

pesquisadores da área como Sociologia da linguagem, data dos primeiros estudos 

de Antoine Meillet em contraponto à teoria linguística desenvolvida por Ferdinand de 

Saussure. Para Saussure, a língua é tida como um sistema que conhece apenas 

sua organização interna, seja no nível fonético-fonológico, seja no mórfico, seja 

ainda no sintático; sem sofrer influências de fatores externos a ela. Meillet, 

entretanto, considera a hipótese de que fatores extralinguísticos sejam responsáveis 

por possíveis mudanças que afetam o sistema linguístico. (CALVET, 2004) 

Tarallo (2001) classifica a mudança gerada pelo meio em que se encontra o 

falante como as diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo 

contexto e com um mesmo valor de verdade, fenômeno esse conhecido como 

variantes linguísticas. Considerada a língua falada como o veículo linguístico de 

comunicação usado em situações naturais de interação social, o vernáculo passou a 

ser, portanto, usado pelo pesquisador da área sociolinguística com o objetivo de se 

estudar diferentes variantes.  

Para Urbano (2011), as diferentes marcas de oralidade e variações presentes 

na fala das pessoas são fruto do ambiente e cultura que as cerca. Ora, se, de um 

lado, estudar a língua falada é tanto estudar o cotidiano do povo, observando de 

perto as situações corriqueiras, quanto à maneira pela qual interagimos 

linguisticamente com elas em uma determinada sociedade, e, se, de outro lado, a 

Sociolinguística tem o vernáculo como seu principal objeto de estudo, então é 

necessário que se pesquise esse tema. 

 

3. OBJETIVOS 



Busca-se esclarecer algumas questões essenciais, tais como: entender o 

conceito de língua, sua estrutura interna; cultura, influências socioculturais no código 

linguístico; e sociedade, comunidades linguísticas e suas estratificações. Espera-se, 

assim, obter o entendimento da amplitude do objeto da pesquisa em sociolinguística 

e que esses dados auxiliem a produção de futuros trabalhos nessa área. 

 
4. METODOLOGIA 

 
A metodologia empregada para este trabalho pauta-se pela pesquisa 

bibliográfica, isto é, pela busca de informações concernentes ao tema em fontes 

consagradas na literatura linguística. Conforme apontado por Macedo (1994, p. 13), 

trata-se da "seleção de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa 

(livros, verbetes de enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de congressos, teses, 

etc.)”, do fichamento dessas referências e, finalmente, da redação das ideias que 

comuniquem os objetivos do estudo. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
Buscando as questões aqui propostas, iniciamos nossa pesquisa de maneira 

a observar os seguintes fatores: elementos da estrutura da língua; metodologia 

usada em pesquisas sociolinguísticas; e como diferentes variáveis linguísticas estão 

relacionadas a diferentes comunidades linguísticas. Destacamos, aqui, o conjunto de 

obras reunidas por Tarallo (1989 e 2001) e os estudos de Elia (1987) e Calvet (2004) 

como o marco inicial da pesquisa, apresentando-nos a conceitos e 

contextualizações da ciência sociolinguística.   

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Identificamos grande quantidade de estudos sociolinguísticos relacionados à 

educação, o que reforça a importância desta pesquisa. Observou-se, também, a 

influência da estratificação social no processo de aprendizagem dos alunos. Por 

tratar-se de uma ciência social, a sociolinguística tornou-se instrumento de pesquisa 

para melhorias no ensino de idiomas e em questões de aprendizado no geral.  

No que diz respeito ao aprendizado de línguas, Camacho (1982) mostra que o 

processo de mudança linguística está infimamente ligado à maneira pela qual a 

aquisição da linguagem se dá e que, consequentemente, o aprendizado de um 



idioma é influenciado pelo conhecimento de mundo do aluno. Bechara (2006) 

ressalta que algumas das mudanças realizadas nos currículos escolares estão 

pautadas a questões de natureza linguística, como o privilegiamento do código oral 

em relação ao escrito. Luft (2008) reflete sobre essa ideia dizendo que a meta das 

aulas de língua materna é conseguir que os alunos, apoiados em seu conhecimento 

intuitivo da língua, desenvolvam e aprimorem sua capacidade comunicativa.  

A importância da sociolinguística como instrumento para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares é apontada por Araújo (2010). 

Sua justificativa é de que a linguagem constitui um dos mais poderosos instrumentos 

de ação e transformação social e que através da aplicação de uma visão das 

diferentes variáveis linguísticas pode-se propiciar a construção de um ambiente 

dialógico, cujos estímulos facilitam a aprendizagem.  
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