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Agenda da minha/nossa fala:

Considerando as reflexões sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do

Eixo “Questões teóricas e metodológicas”, pretendemos:

1. primeiramente oferecer um “estado da arte”, a partir da identificação da

abrangência dos trabalhos realizados até 2019

2. propor, para discutir em conjunto com os colegas de trabalho,

perspectivas futuras das investigações, em termos de continuidade e

expansão de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos pesquisadores

vinculados a esse eixo do GT de Sociolinguística da ANPOLL.



1. Historiando....

Segundo Savedra (2010, p. 225),

“Durante o I Encontro Nacional da ANPOLL realizado de 11 a 13 de
dezembro de 1985 em Curitiba, são criados os 21 primeiros GTs da
Associação. Dentre eles já figura o GT de Sociolinguística, na época GT
de Sociolinguística e Bilinguismo. São escolhidos como coordenadores
pela comunidade acadêmica, Jürgen Heye (PUC-RJ) e Sebastião Votre
(UFRJ) para a Sociolinguística e Paulino Vandresen (UFSC) para o
Bilinguismo, que, seguindo os estatutos definidos pela então criada
ANPOLL, iniciam um levantamento de pesquisadores, projetos e
produção acadêmica da área.”



Na história do GT de Sociolinguística, o eixo “Questões teóricas e metodológicas”
já está bem estabelecido e consolidado como parte da organização e dos objetivos
do grupo.

Nas palavras de Brescancini e Monaretto (2019, p. 14),

“Teorias e Métodos para o Estudo da Variação e Mudança Linguísticas”,
coordenado inicialmente por Marco Antonio Martins (UFSC) e Rosane Berlinck
(UNESP) e, a partir de 2017, também por Maria Jussara Abraçado de Almeida
(UFF), aborda a sistematização das contribuições evidenciadas nos muitos anos de
estudo da variação linguística no Brasil e a direção de desenvolvimento do campo
com base em questões que envolvem (a) os limites e ganhos das articulações
teóricas possíveis, (b) o instrumental metodológico adotado e (c) a ampliação das
investigações para novas fronteiras teóricas e metodológicas”



2. Abrangência...

Alguns temas e articulações têm sido objeto preferencial dos estudos
ligados a esse Eixo:

• Limites e ganhos das articulações entre a Sociolinguística, por uma
parte, e Teorias fonológicas (Teoria da Otimalidade, Modelagem
Multirrepresentacional), Teoria da Gramática (Gerativa),
Funcionalismo (de orientação americana).

• A relação entre a Teoria de Variação e Mudança e teorias de
Gramaticalização

• A relação entre a Sociolinguística e a Linguística Cognitiva (a
Sociolinguística Cognitiva)



Algumas recentes publicações do GT que dão uma visibilidade da produção do GT:

✓Português Brasileiro I e II (Roncaratti e Abraçado, 2003 e 2009)
✓Mapeamento Sociolinguístico do Português Brasileiro (Martins e Abraçado, 2015)
✓Dimensões e experiências em Sociolinguística (Machado e Weidemer)

Encontramos nessas produções um conjunto significativo de trabalhos
vinculados explicitamente ao eixo “Questões teóricas e metodológicas”. Esses
trabalhos cobrem níveis linguísticos diversos e articulações teóricas diferentes,
como seria natural. Mas o que os distingue de estudos alocados em outros
Eixos é a discussão tanto sobre os limites das articulações em termos
conceituais, como os ganhos explicativos resultantes dos embricamentos
teórico-metodológicos para o estudo da variação e mudança linguísticas. Ou
seja, estão ou deveriam estar em foco nesses estudos teorias e métodos para o
estudo da variação e mudança linguísticas.



3. Perspectivas: Teorias e métodos para o estudo 
da variação e mudança linguísticas

Estando bem estabelecida a relevância de interfaces teórico-metodológicas
nesses estudos sociolinguísticos, queremos reafirmar este eixo temático
como um espaço para que se possa discutir teoria (ou teorias) e métodos
para o estudo da variação e mudança linguística no âmbito do GT de
Sociolinguística. Depois de um vasto e significativo esforço de descrição e
análise de diferentes fenômenos da realidade linguística brasileira,
necessário se faz enveredarmos pelos pressupostos teórico-metodológicos
que envolvem a questão da variação e mudança em busca de sistematizar
importantes contribuições evidenciadas nos muitos anos de estudo no Brasil
e responder questionamentos surgidos desse robusto conjunto de pesquisas.



No Plano de trabalho do GT, para o biênio 2018-2020, a ementa do eixo deixa claros os
objetivos dos trabalhos no eixo:

“Vinculam-se a este eixo, sobre teoria (ou teorias) e métodos para o estudo da variação e
mudança linguística, propostas de trabalho que: (i) lidem com a relação entre concepções
basilares desse estudo e orientações teórico-metodológicas; (ii) apreciem, criticamente,
problemas e encaminhamentos teóricos em foco em diferentes linhas de investigação de
variação e mudança, bem como articulações teóricas consolidadas (limites e ganhos) ou
potenciais (novas possibilidades); (iii) pesquisem e discutam questões, pressupostos e
instrumentais metodológicos; (iv) teçam juízos técnicos sobre tratamentos qualitativos e/ou
quantitativos manifestos em descrições de variação e mudança ou ainda necessários/a
explorar; (v) promovam componentes teóricos e/ou metodológicos (quase) inexplorados.”
(http://anpoll.org.br/gt/sociolinguistica/wp-
content/uploads/sites/38/2013/03/Sociolingui%CC%81stica-Plano-de-Trabalho.pdf)

http://anpoll.org.br/gt/sociolinguistica/wp-content/uploads/sites/38/2013/03/Sociolingui%CC%81stica-Plano-de-Trabalho.pdf


Em conformidade com os objetivos propostos pelo grupo, propomos,
assim, as seguintes orientações e objetivos específicos para a
organização do trabalho no eixo “Questões teóricas e metodológicas” do
GT de Sociolinguística da ANPOLL:

• a continuidade e intensificação das pesquisas que já têm sido
desenvolvidas sobre as articulações teóricas possíveis e seus limites e
ganhos;

• a continuidade e intensificação das pesquisas e discussões que têm
sido feitas sobre os pressupostos e o instrumental metodológico
adotado nas pesquisas sociolinguísticas;

• a ampliação das investigações para novas fronteiras de articulação
teórica e para outros componentes metodológicos.



Quanto aos objetivos específicos,

• Elaborar e apresentar à comunidade um mapeamento dos variados
bancos de dados de língua falada e escrita sobre variedades do
português brasileiro, se possível vinculado à página do GT e ao “Portal
Línguas, Literatura e Práticas Culturais”, organizado no âmbito do
projeto PRINT/UFSC, numa parceria entre o Programa de Pós-
Graduação e outros programas de Pós-Graduação da UFSC.

• Organizar e publicar uma lista de novos projetos ou de projetos já em
desenvolvimento voltados ao estudo de aspectos teóricos e
metodológicos para o estudo da Variação e Mudança linguísticas, com
o objetivo de publicar dados e proporcionar troca de informações,
discussões e resultados.
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