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Sociolinguística – Contexto Histórico

Não há dúvida de que a sociedade e as
linguagens estão intimamente relacionadas.

A linguagem verbal é um produto da natureza
social do homem.



Para o linguista alemão Auguste Schleicher a linguagem é 
pode ser comparada a um ser vivo que nasce, cresce e 
tende a morrer ou se modificar ao longo do tempo. (Visão 
Biologizante da linguagem)

Para Saussure, a língua é um fator social adquirido pelos 
indivíduos no contato com os demais indivíduos.



Existe uma relação interna entre

Língua

Cultura

Sociedade



Para o linguista Antoine Meillet – que foi discípulo de Saussure –
não se pode dissociar a história das línguas da história da
cultura e da sociedade na qual a língua está inserida.

Para linguista russo Bakhtin a linguagem está diretamente
relacionada com a interação verbal que se dá através dos
processos de enunciação.



Roman Jakobson, a linguagem, além de está envolvida com os 
processos de interação verbal, tem uma estreita relação com os 
aspectos funcionais de uma língua. 

Marcel Cohen adverte que os fenômenos linguísticos só ocorrem 
dentro das variáveis dos acontecimentos sociais, isto é, a linguagem 
é também uma área de interesse dos estudos da sociologia.



Para Benveniste, é da/pela linguagem que os indivíduos e a 
sociedade na qual estão inseridos se determinam mutuamente, ou 
seja, é pelo constante exercício com a linguagem que o homem 
constrói sua relação com a natureza e com os demais indivíduos.



Em 1963, o linguista William 
Labov publica um trabalho sobre 
uma comunidade e indica fatores 
como idade, sexo, ocupação e 
etnia como determinantes no 
comportamento linguístico das 
pessoas estudadas.



Em 1964, William Bright organizou um congresso cujos 
temas giraram em torno da relação entre linguagem e 
sociedade. Foi nesse momento que foi cunhado o termo 
Sociolinguística, que acabou tornando-se um ramo da 
linguística.



Ainda em 1964, Labov conclui sua pesquisa sobre a
estratificação social do inglês falado em Nova Iorque,
lançando as bases do modelo de descrição e interpretação
do fenômeno linguístico no contexto social de comunidades
urbanas → (Teoria da variação / Sociolinguística
Variacionista)



OBJETO DE ESTUDO DA SOCIOLINGUÍSTICA

“O estudo da língua falada, 
observada, descrita e 
analisada em seu contexto 
social, isto é, em situações 
reais de uso.” (Tania Maria 
Alkmin)

FONTE DA IMAGEM 
https://www.parabolablog.com.br/index.php/blogs/variac
ao-linguistica-o-que-e-exemplos-dicas-de-leitura

https://www.parabolablog.com.br/index.php/blogs/variacao-linguistica-o-que-e-exemplos-dicas-de-leitura


VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

Todas as línguas apresentam variações.

Para a Sociolinguística, as variações não são
problemas, mas sim uma forma de uso da
linguagem verbal.



Classificação das Variações Linguísticas

Variação diacrônica – aquela que acontece ao longo 
dos tempos. Palavras, acepções e expressões deixam 
de ser usadas em determinado momento da história 
e são substituídas por outras equivalentes, que 
podem ser novas palavras ou adaptações de termos 
anteriores.



Variação diastrática – aquela que envolve as
variações oriundas das diferenças de classe entre os
falantes de determinada língua. Árvore – arvri /
fósforo – foscro



Variação diatópica – variações relacionadas
com o uso de palavras e expressões dentro
entre espaços regionais geográficos – Macaxeira
/ maniva / mandioca



Variação diamésica – as 
variações relacionadas 
com as diferenças entre 
a língua falada e a língua 
escrita.



Variação diafásica – Relacionada com o uso formal / 
informal da língua, de acordo com a necessidade 
imposta por determinada situação formal ou não.



Dicas de leitura








