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Nome do Projeto: Estudo da Sociolinguística

Linha de Pesquisa: 1- Estrutura e funcionamento da linguagem      

Data de Início: 2018

Descrição (Caracterização Básica do Projeto): A Sociolinguística tem sido uma das disciplinas mais estudadas
e difundidas ao longo das últimas décadas no mundo inteiro e também no Brasil. Sua repercussão já se faz sentir
nos documentos oficiais deste país e também nas diretrizes que norteiam os grandes concursos de vestibular
universitário,  como  é  o  caso  do  ENEM.  Um  volume  muito  grande  de  trabalhos  acadêmicos  nos  níveis  de
graduação e pós-graduação já tem abordado temas e pressupostos sociolinguísticos, assim como também livros,
artigos em revistas especializadas e livros em formato digital. Entretanto, apesar de tão difundidos, percebemos
que os pressupostos desta disciplina ainda encontram resistência para a sua aceitação e adoção. Na verdade, as
conquistas  que  os  estudiosos  defensores  desse  modelo  teórico-metodológico  já  obtiveram  até  o  momento
presente têm acontecido de maneira paulatina, sempre enfrentando grande resistência por parte da sociedade
brasileira, tão apegada à tradição e à cultura dos estudos pautados na gramática tradicional. Ao longo dessas
décadas,  a  Sociolinguística  Laboviana e também a Interacional  têm tentado com sucesso provocar reflexões
acerca dos mitos criados em volta dos falares menos prestigiados do português brasileiro, ajudando seus usuários
a compreender que o modo como falam não deve ser classificado como certo ou errado, mas como adequado ou
inadequado, e essa perspectiva contribui para abrir  os horizontes dos usuários, principalmente dos alunos de
escola  pública.  Contudo,  nenhuma teoria  na  área  linguística  é  perfeita,  e  o  modelo  teórico-metodológico  da
Sociolinguística não é exceção: ao mesmo tempo em que promove a queda dos mitos sobre a língua portuguesa,
também cria alguns outros. É sobre essa dinâmica que nos debruçamos neste projeto.      

Objeto de estudo/investigação: os pressupostos teóricos postulados pela Sociolinguística em comparação com a
produção intelectual a partir deles.

Objetivos da pesquisa: - Analisar os pressupostos teóricos postulados pela Sociolinguística Quantitativa e pela
Interacional; - Descrever cada uma das etapas pelas quais os estudos sociolinguísticos já passaram; - Analisar as
produções  intelectuais  mais  significativas  baseadas  na  Sociolinguística;  -  Analisar  a  repercussão  das  ideias
sociolinguísticas nos meios acadêmico, educacional e midiático.  

Problematização/Justificativa do tema: Como dissemos acima, a Sociolinguística conseguiu abrir espaço nos
círculos acadêmicos e educacionais no que se refere a mostrar à sociedade brasileira que o ensino de Língua
Portuguesa não deve se resumir a aulas de gramática tradicional a partir de frases isoladas, descontextualizadas –
ao invés disso, deve priorizar o desenvolvimento de habilidades de comunicação através da construção de textos
que reflitam aspectos da realidade do aluno e, portanto, façam sentido para ele. A noção de certo/errado, na visão
sociolinguística, deve ser substituída pela de adequado/inadequado e a consciência da adequação/inadequação
pode ser ampliada pela exposição do aluno às diversas famílias de gêneros existentes. Um exemplo forte de que a
Sociolinguística está conseguindo visibilidade na nossa sociedade é que os Parâmetros Curriculares Nacionais
orientam o ensino por um viés que admite o convívio de variedades linguísticas – uma é a oficial, mas as outras
são igualmente importantes. De igual maneira, o ENEM também se norteia pelos postulados dessa disciplina.
Esse prestígio também é sentido na mídia e na academia. Entretanto, ainda é possível perceber que há uma
grande  resistência  nos  meios  sociais  à  ideia  de  libertação  dos  mitos  linguísticos,  do  preconceito  contra  as
camadas menos favorecidas que têm pouco acesso às normas de prestígio etc. Tendo em vista esse panorama,
levantamos algumas questões que podem nos ajudar a entender melhor a trajetória de sucesso dessa disciplina
até o momento atual. – Quais as contribuições que a Sociolinguística efetivamente já deu e ainda pode dar para o
ensino de Língua Portuguesa no Brasil? – Se há um ganho real para o ensino e a sociedade, como medi-lo? –
Que direção os estudos sociolinguísticos estão tomando, levando em consideração o momento turbulento por que
passa a sociedade atualmente?  

Aspectos teóricos e metodológicos: O olhar interpretativo está associado a pesquisas bibliográficas e também
de campo. O referencial teórico é fornecido pela Teoria da Variação proposta por Labov e outros estudiosos, no
que se refere à Sociolinguística Quantitativa; Gumperz e outros estudiosos embasam a área da Sociolinguística
Interacional.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos:  Uma possível repercussão diz respeito à análise das obras
mais representativas na área da Sociolinguística com o objetivo de verificar que rumo essa disciplina está tomando
diante do agravamento das crises sociais e o aprofundamento do abismo que separa as camadas sociais mais
altas das baixas e as que vivem abaixo da linha de pobreza – o fosso está ampliado e alargado.   

Descrição do Financiador: Sem financiamento.


